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 املقدمـــة

 : أما بعد ،الـلـهرسول  والصالة والسالم عىل ،الـلـهالحمد 

قواعد التحليل النفيس واملعالجة النفسـية والسـلوكية فإن موضوع هذا الكتاب هو 

حيث أننـا سـنتعرض يف هـذا الكتـاب قواعد التحليل النفيس واملعالجة النفسية والسلوكية 

 .إىل بعض قوانني العلوم السلوكية وعلم النفس اإلداري والسلويك

سوف نتعرض التحليل النفيس واملعالجة النفسية والسلوكية قواعد ويف هذا الكتاب 

إىل شخصيات املدراء واملوظفني وسـوف نتعـرف إىل العديـد مـن الشخصـيات ضـمن أطـر 

وسوف نتعرض إىل النظريـات قواعد التحليل النفيس واملعالجة النفسية والسلوكية وقوانني 

 .السلوكية ملختلف الشخصيات

إىل متى ميكننـا فهـم شخصـيات وسـلوكيات األفـراد ويف هذا الكتاب سوف نتعرف 

ـض  ـل بـع ـاب بتحلـي ـذا الكـت ـوم بـه ـوف نـق ـا ـس ـام أنـن ـني ـك ـاملني واإلدارـي ـوظفني والـع واـمل

االسرتاتيجيات السلوكية يف التعامل مع املـوظفني واإلداريـني واألشـخاص اآلخـرين وسـوف 

تعـاريف  من قوانني ونقوم بإيجاد حلول ملختلف السلوكيات واألعامل واألفعال اإلدارية ض

 .العلوم السلوكية وعلم النفس اإلداري والسلويك

ومن أهم أهداف هذا الكتاب هو تبصري املوظفني واإلداريـني والعـاملني 

يف الرشكات واملنظامت يف مختلف اإلدارات والوحـدات واملؤسسـات واألقسـام 

 بطرق التعامل األمثل مع مختلـف الشخصـيات االجتامعيـة ومعرفـة حاجـات

ورغبات ومتطلبات كثري من املوظفني واإلداريني وكيف ميكننا التوافق وإحداث 

 جو من الوفاق والتوائم والوئـام مـع مختلـف الشخصـيات اإلداريـة املتعـددة 
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ـآت  ـن املنـش ـري ـم ـا يف كـث ـا يف حياتـن ـا يومـي ـل معـه ـي نتواـص ـة الـت ـيات االجتامعـي ًوالشخـص

 .واملؤسسات اإلدارية واملنظامت وغريها

ًا ألهمية فهم طريقة األشخاص وملعرفة ماهية امليـول واإلمكانيـات لكثـري مـن ونظر

ًاألشخاص والشخصيات اإلدارية والقيادية واالجتامعية فإنه علينا جميعا كمدراء ومـوظفني 

وإدارـيـني فـهـم ومعرـفـة ودراـسـة وتحلـيـل وتحدـيـد مختـلـف أمـنـاط الشخـصـيات ومعرـفـة 

خصيات االجتامعيـة وكيـف ميكننـا تلبيـة حاجـات املعلومات املتعلقة بسلوكيات هذه الش

ورغبات املدراء واملوظفني وكيف ميكننـا السـيطرة عـىل عقـول ونفـوس وأذهـان مختلـف 

 .األشخاص يف كثري من املنظامت اإلدارية واالجتامعية

ويف كتابنا هذا سوف نتعرف عىل نوعية كل شخص كام سـوف نتعـرف عـىل أنـواع 

خصيات كثرية ضمن أصناف وأنـواع الشخصـيات اإلداريـة وأشكال متعددة ومتنوعة من ش

 .املختلفة

ًفهناك أشخاص من املدراء والقياديني واملوظفني دقيقني جدا يف أعاملهم بينام هناك 

أشخاص ال يهتمون بالدقة وال بحصول النتائج الدقيقة والصحيحة يف أعاملهـم وهـذا فـرق 

 .كبري فيام بينهام

فني واإلداريـني يجتنبـون األخطـاء وحصـول األخطـاء بينام هناك أشخاص من املـوظ

ويبحـثـون ـعـن الـطـرق املـضـمونة بـيـنام هـنـاك كـثـري ـمـن الشخـصـيات اإلدارـيـة والقيادـيـة 

واملوظفني يف كثري من الرشكات واملنظامت اإلدارية الـذين يقومـون مببـارشة األعـامل دون 

االسـتفادة مـن األخطـاء التفكري يف النتـائج املسـتقبلية ودون البحـث عـن األخطـاء ودون 

 .السابقة وهذا فرق عظيم وشاسع بينهام

بينام هناك كثري من الشخصيات يف الرشكات واملنظامت تقوم بنقد ذاتها 

ًنقدا دامئا سلبيا وهناك املدراء واملوظفني اآلخرين ضمن هذه الرشكات يف كثري  ً ً 
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 .كري يف حلول جادة وبنائهمن األقسام اإلدارية يقومون باالبتعاد عن جلد الذات والتف

وبـسـبب تـنـوع وتـغـري وتـعـدد ـهـذه األـشـكال واألـشـخاص واألـنـواع ـمـن اـملـوظفني 

واإلداريني فإنه البد من التمييز والتفريق بني مختلف الشخصيات اإلداريـة والقياديـة كـام 

ًيجـب أن نفـرد ونخـصـص موضـوعا وكتاـبـا وبحثـا إدارـيـا خاصـا ب ً ً ً قواـعـد التحليـل اـلـنفيس ً

ًومن هذه األهميات ولهذه األسباب كان كتابنا هذا، رجيا أن لجة النفسية والسلوكية واملعا

 .تعم الفائدة العلمية من هذا الكتاب

  املوفق،،،الـلـههذا و
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 موضوع هذا الكتاب

ـال  ـاب مـخـتص يف مـج ـنفيس واملعالـجـة النفـسـية إن ـهـذا الكـت ـل اـل ـد التحلـي قواـع

تعرف عىل مختلف أمنـاط الشخصـيات اإلداريـة وسوف نقوم يف هذا الكتاب بال والسلوكية

قواعـد والقيادية واالجتامعية كام أننا سوف نتعـرف يف هـذا الكتـاب عـىل قـوانني وأمنـاط 

قواعد التحليـل وسوف نتحدث عن نظريات  التحليل النفيس واملعالجة النفسية والسلوكية

وتفسـري وجهـات نظـر كام أننا سوف نقـوم بتحليـل النفيس واملعالجة النفسية والسلوكية 

 .العلامء والباحثني يف مجال العلوم السلوكية وعلم النفس اإلداري والسلويك

ٍإننا يف هذا الكتاب سوف نتطرق إىل فهم أمناط الشخصـيات املختلفـة يف كثـري مـن 

 .املنشآت واملنظامت اإلدارية

كام سوف نتعرف عىل كيفيـة التعامـل مـع هـذه الشخصـيات ومـع هـذه األمنـاط 

 .يادية املتعددة بإيجابيةالق

كام أننا يف هذا الكتاب سوف نتطرق إىل موضوع نقـوم بـه بتحليـل ومعرفـة متـى 

تكون الشخصيات والسلوكيات متفقة ومتسقة ومتوامئة ومتـى يحـدث الخـالف فـيام بـني 

 .املوظفني واإلداريني

فني ويف هذا الكتاب سوف نتطرق إىل االسـرتاتيجيات السـلوكية للتعامـل مـع املـوظ

 .واإلداريني

كام أننا سـوف نتحـدث يف هـذا الكتـاب عـن مراحـل تقسـيم وأطـوار أداء العمـل 

 .الوظيفي يف الرشكات واملنظامت اإلدارية

كام سوف نتطـرق يف هـذا الكتـاب إىل معرفـة مراحـل التوافـق العمـيل 

 والوظيفي فيام بني املوظفني يف الرشكات واملـنظامت اإلداريـة كـام أننـا سـوف 
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رف يف هذا الكتاب إىل محاولـة جـادة لعـالج وحـل املشـكالت السـلوكية ضـمن إطـار نتع

 .العلوم السلوكية وعلم النفس اإلداري والسلويك

ٍإننا يف هذا الكتاب سوف نتعرض إىل كثري مـن املواضـيع منهـا تحليـل الشخصـيات 

ت اإلداريـة اإلدارية وتحليل األمناط القيادية ومعرفة كيفية التعامل مع مختلف الشخصـيا

 .والقياديني

كام أننا سوف نتعرف إىل كيفية التعامل مع املوظفني واإلداريني وكيفية التعامل مع 

 .املرشفني واملدراء واملسئولني املختصني بإدارة املوارد البرشية وإدارة شئون األفراد

كام سوف نتعرف يف هذا الكتاب إىل كيفية تفسري الشخصيات وحساسـيات الكثـري 

لشخصيات تجاه الكثـري مـن القضـايا واألمـور وكيـف ميكـن حـل وعـالج السـلوكيات من ا

 .الخاطئة لدى الشخصيات يف املجتمع

كام سوف نتعرف يف هذا الكتاب إىل معرفـة أهميـة املقـابالت الشخصـية ومعرفـة 

 .مدى مالمئة األشخاص لألعامل والوظائف الشاغرة يف املنظامت

ـتـاب إىل أهمـيـة ومـنـاذج اختـبـارات األـشـخاص ـكـام أنـنـا ـسـوف نتـعـرف يف ـهـذا الك

املوظفني وما هي النامذج الخاصـة باالختبـارات الشخصـية املوضـوعية والنفسـية الختيـار 

 .أفضل املوظفني لألعامل الشاغرة والوظائف يف املنظامت

كام أننـا يف هـذا الكتـاب سـوف نتعـرف عـىل مراحـل تبلـور وتطـور األفكـار لـدى 

 .فني والعاملني واإلداريني يف كثري من املنظامتشخصيات األفراد واملوظ

كام سوف نتعرف يف هذا الكتاب إىل كيفية التعامل مع مختلف الشخصيات ضـمن 

 .قوانني العلوم السلوكية وعلم النفس اإلداري والسلويك
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 الخطة العلمية ملواضيع الكتاب

ار العلـوم أمناط الشخصـيات اإلداريـة ضـمن إطـ: (مدخل عام لعلم النفس اإلداري

 ).السلوكية وعلم النفس اإلداري والسلويك

 أهمية هذا الكتاب

 إن هناك العديد من األهميات من جراء وضع هذا الكتاب ومن هذه األهميات ما 

 :ييل

 .أن يقوم املدراء باالستفادة من هذا الكتاب .1

أن يتعرف املـوظفني واإلداريـني عـىل كيفيـة التعامـل مـع مختلـف الشخصـيات  .2

 .ة يف الرشكات واملنظامت التي يعملون فيهااإلداري

 .التغلب عىل املشكالت أثناء التعامالت اإلدارية واإلجتامعية فيام بني األشخاص .3

إيجاد حلول للمشكالت الفردية والوظيفية مـن خـالل التعامـل البنـاء والهـادف  .4

 .فيام بني األفراد واملوظفني

 .كيفية التعامل معهمأن يتعرف املوظفني عىل مختلف أمناط املدراء و .5

أن يتعرف املدراء عىل مختلف شخصـيات وأمنـاط مـوظفيهم ويقومـون مبعرفـة  .6

 .كيفية التعامل اإليجايب مع مختلف املوظفني واألفراد العاملني

أن يقوم املـدراء واملسـئولني بإيجـاد حلـول للمشـكالت الناجمـة عـن سـلوكيات  .7

 .األشخاص املوظفني والعاملني

 .امل املناسبة مع املوظفني واألفرادمعرفة أساليب التع .8

 . التعامل السليم مع مختلف الشخصياتإسرتاتيجيةالتعرف عىل  .9

 .معرفة رضا املوظفني عن أدائهم وأعاملهم .10
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 .معرفة كيفية رفع الروح املعنوية لدى األفراد .11

 .معرفة كيفية إحداث التوافق والتوائم ما بني األفراد واملوظفني .12

 .ة واإلدارية والشخصية الناتجة عن األفرادحلول املشكالت النفسي .13

 .الحد من املشكالت واالضطرابات السلوكية .14

إيجاد بيئة إيجابيـة فعالـة للتفاعـل مـع متطلبـات ومهـارات املـوظفني واألفـراد  .15

 .واألشخاص

ًدعم املوظفني واألشخاص واألفراد نفسيا ومعنويا .16 ً. 

 السـلوكية وعلـم الـنفس معرفة أمناط السلوكيات االجتامعية ضمن إطار العلـوم .17

 .اإلداري والسلوكية

 .معرفة مراحل التوافق الوظيفي والعميل .18

 .معرفة مراحل التطور يف أداء األعامل لدى املوظفني يف الرشكات .19

القيام بعمليات التنظيم اإلداري واملعنوي اإليجايب والفعال لرفع الـروح املعنويـة  .20

 .لدى األفراد

ـف الســلوكيات االجتام .21 ـة مختـل ـة عــىل هــذه معرـف ـة واملــؤثرات االجتامعـي عـي

 .السلوكيات

 .معرفة اثر العالقات اإليجابية الفعالة فيام بني األشخاص .22

 .معرفة الحاجات االجتامعية الرضورية لألفراد .23

تأطري ووضع قوانني للتعاطف وقوانني التعاون واملسـاعدات االجتامعيـة والطاعـة   

 . فيام بني األفراد واملوظفني واإلداريني
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 مدخل عام لعلم النفس اإلداري

 اإلطار العام ألمناط الشخصيات يف علم النفس اإلداري

أمـنـاط الشخـصـيات اإلدارـيـة ـضـمن إـطـار العـلـوم الـسـلوكية وعـلـم اـلـنفس اإلداري 

 والسلويك

إن هناك العديد من األمناط الشخصـية لألفـراد واملـوظفني والعـاملني واإلداريـني يف 

تطرق إىل ذكر هذه األمناط للتعرف عىل مختلف أمناط هـذه الرشكات واملنظامت وسوف ن

 :الشخصيات ومن هذه األمناط الشخصية ما ييل

 :أنواع الشخصية السلوكية

الشخصية الدقيقة يف تتبع األمور حيث تقـوم هـذه الشخصـية مبحبـة اإلطـالع  .1

 .وتتبع األمور ومالحقة األوضاع ومعرفة املستجدات وهي شخصية قيادية جيدة

ًصية الدقيقة جدا واملالحظة للنتائج واألخطاء حيث تقوم هذه الشخصية الشخ .2

مبالحظة كل صغرية وكبرية كام تحفظ هذه الشخصيات العديد من األمـور وتقـوم مبعرفـة 

 .األخطاء لتجنبها وهي شخصية ذات فكر إداري إيجايب

 الشخصية ذات األفكار الوسطية يف مالحظة النتائج وتتبع األوضـاع وهـي تلـك .3

الشخصية التي تتبع املنهج الوسطي يف وضع الحلول للمشكالت وهي الشخصية املحايـدة 

 .ذات الفكر اإلداري املحايد

الشخصية التي تبحث عن األخطاء بهدف النقـد الـالذع وهـي شخصـية المئـة  .4

 .لوامة ال تصلح للنموذج القيادي اإلداري الفعال

شخصـية التـي تجتنـب الشخصية التـي تتحايـد وقـوع األخطـاء وهـي تلـك ال .5

حصول األخطاء وتستفيد من أخطائها السابقة وتعمل عىل تطـوير ذاتهـا واالسـتفادة مـن 

 .أخطائها وهي شخصية قيادية ناجحة
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ًالشخصية املخطئة متاما وتقع يف الخطأ دامئا وال تستفيد من أخطائها السـابقة  .6 ً

ر مـن مرشفـني وإداريـني وال وهي الشخصية غري املنتبهة وغري املتيقظة وال تعمل إال بـأوام

 .ينبغي أن يتم توكيلهم باألمور

الشخصية املنتقدة لـذاتها وهـي شخصـية إيجابيـة ملعرفـة األخطـاء ولتجنـب  .7

 .حدوث األخطاء يف املستقبل

الشخصية املنتقدة لغريها وهي الشخصية التي تبحث عن أخطاء اآلخـرين وال  .8

 .ئم عىل األوضاع والظروف واألفرادتلوم ذاتها عىل اإلطالق بل تلقي اللوم بشكل دا

الشخصية التي تهتم بإمكانيـات املـوظفني واألفـراد وتقـوم بتشـجيع العـاملني  .9

 .وتهتم بهم

 الشخصية التي تهتم باملوارد املالية وتعتمد بشكل دائم عـىل األمـور املاديـة  .10

 .امللموسة وال ميكن أن تتأقلم إال يف ظل جو مادي مريح

 . املواعيد الشخصية املنضبطة يف .11

 .الشخصية املنظمة يف أعاملها .12

 الشخصية التي تشعر بالقلق تجاه األعامل الجديـدة وهـي شخصـية تخـاف  .13

 .من املستقبل املجهول

 . الشخصية التي تحب التغيري والتنويع يف األمور واإلدارات والواجبات .14

 . الشخصية ذات الفكر املستقل وال تقبل نقد اآلخرين .15

 .ات الفكر غري الواقعي الشخصية الخيالية ذ .16
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ـنامذج  ـن اـل ـوذج ـم ـا كنـم ـي أدرجناـه ـية والـت ـاط الشخـص ـذه األمـن ـف ـه ويف مختـل

للشخصيات فإننا سوف نقوم بتوضـيح القاعـدة املسـتنبطة مـن هـذه األصـناف املتعـددة 

 :وهي كام ييل

ًإن الشخصية الدقيقة يف أعاملها ومتابعاتها ومالحظاتها غالبا ما متيل إىل نقدها  .1

 .وتقوم بتصحيح أخطائها بشكل دائملذاتها 

إن الشخصية التي تكون ذو فكر وسطي ومنهجي معتدل يف النقد ويف البحـث  .2

 .ًعىل األخطاء لتجنبها هي غالبا ما تكون شخصية ذو اهتامم باألمور املادية واملعنوية

ًإن الشخصية التي تعتمد عىل الفكر الحيادي يف تفكريها وطريقة تعاملها غالبا  .3

 .ون منظمة من الظاهر ومرتددة وقلقة من الداخلما تك

 .إن الشخصية املرتددة ال تصلح للقيادة اإلدارية .4

إن الشخصية التي تبحث عن األخطـاء إللقـاء اللـوم عـىل اآلخـرين إمنـا تعتـرب  .5

 .شخصية ساخطة وناقمة عىل األفراد واملجتمع

ر مسـتقل وال ًإن الشخصية التي تفخر بأعاملها دامئا إمنا هي شخصية ذات فكـ .6

 .تقبل النقد الهدام



 

15 

y

وفيام بعد هذه القاعدة واسـتنتاجها وإدراج األمنـاط الشخصـية املتعـددة السـابقة 

قواعد التحليـل الـنفيس واملعالجـة الذكر فإننا نود أن نشري إىل العديد من األمور يف قوانني 

 :وهي كام ييل النفسية والسلوكية

 الحساسـة بـروح شـفافة وواضـحة ينبغي التعامـل مـع الشخصـيات واألمنـاط .1

وجادة كام يجب أن يتم التعامل معهم بواسطة عبارات افتتاحية جادة وجميلة تعـرب عـن 

 .اإلنسانية واآلمال والطموحات املشرتكة

ـمـن املالـحـظ أن هـنـاك كـثـري ـمـن األـشـخاص واألـفـراد متـشـابهون يف أفـكـارهم  .2

 املشـرتكة والتشـابهات يف هـذه وأمناطهم وخرباتهم وعىل املـدراء اسـتغالل هـذه الخـربات

 .السامت العامة لتوحيد جهود األفراد والعمل عىل تشجيع املوظفني والعاملني

النفسية الخاصة أثناء عمله يف إحدى ملوظفني ملعرفة انطباعاته منوذج إداري ألحد ا

 :الرشكات

يف إحدى الرشكـات قـام أحـد املـدراء بـإجراء مقابلـة شخصـية مـع أحـد املـوظفني 

املني يف هذه الرشكة حيث تم سؤال هذا املوظف عن رأيه عـن كثـري مـن األمـور منهـا الع

الصداقة والعالقات االجتامعية وغريها فكانت لديه العديد من اإلجابات التي تبلـور لـدينا 

فكرة كيفية التعامل مع مختلف الشخصيات من املوظفني وسـوف نرسد هنـا قصـة هـذه 

 .املقابلة

 : املوظفوفيام ييل صفات هذا

 :الصفات الشخصية واملظهرية. 1

 ً. عاما25: العمر

 .بدين الجسم: الوزن

 .الجامعية: الشهادة
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 .عدم االهتامم باملظهر الجسمي: املظهر الخارجي

 . طويل وغري مرتب:الشعر

 .قدمية وغري متسقة مع بعضها: املالبس

 :الصفات الشخصية السلوكية والعقلية. 2

 . يبدو كأنه شخص عادييحاول هذا الشخص أن. 1

 .يقصد هذا الشخص يف حركاته وإمياءاته لفت انتباه اآلخرين. 2

 .يحاول هذا الشخص جذب اآلخرين لقدرته العقلية وذكائه. 3

 .يتميز هذا الشخص بذكائه وبأنه موظف ذو قدرة عقلية جيدة. 4

 :الصفات الشخصية األخالقية العامة. 3

 .الترصف بكياسة وأدب ولطف. 1

 . الترصف بشكل يبدو عليه االحرتام الزائد عن اللزوم.2

 .يهتم هذا الشخص باألخالق والذوق الرفيع. 3

 .يحب هذا الشخص األدب يف التعامل واالحرتام القائم. 4

 :نص املقابلة مع املوظف

 قال املدير للموظف أخربين عن نفسك؟ 

أننـي أشـعر :  بقولـهًفتحدث املوظف عن نفسه يف بداية هذه املقابلة واصفا نفسه

بأن مزاجي ال يحـب املناقشـة واألخـذ والـرد والعطـاء واملجادلـة كـام أننـي أرضـخ وأرىض 

بالخضوع واالستقرار واإلذعان الدائم كام أنني ال أهتم بكثري من الناس حيث أن كثـري مـن 

الناس قد سبب يل الكثري من املتاعب وضيع عيل الكثـري مـن الفـرص واألوقـات كـام أننـي 

عر أن اآلخرين ال يستحقون أي اهتامم من طريف كام أين ال أحب كثري من األشـياء التـي أش

 .يحبها الناس
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 ثم قال املدير للموظف ما رأيك يف املوظفات الاليت يعملن لدينا يف الرشكة؟ 

أنني أحتقر البنات وال أحب زمياليت يف العمل يف نفـس القسـم : فرد املوظف بقوله

يف هذه الرشكة كـام أننـي كـل بنـت أرتـبط بهـا سـببت يل الكثـري مـن الاليت يعملن معي 

 .املشاكل ووضعتني يف مآزق بطريقة أو بأخرى

 ثم قال له املدير ماذا تشعر به أخربين عن أحاسيسك ومشاعرك ورغباتك؟

أنني أشعر بـأنني متوسـط الـذكاء ولـدي قـدر متوسـط مـن : فأجابه املوظف قائالً

ً ذكيـا، إننـي أفكـر يف األشـياء التـي أحبهـا فقـط كـام أن لـدي ًالتفوق ولست موهوبـا وال

إمكانيات ومواهب عظيمة ألكون أفضل، إنك لو سألت اآلخرين عني ألخربوك بـأين لسـت 

محبوب بني زماليئ ومعاريف يف العمل وذلك ألين لست متسامح كام أين ال أنىس، وأمـا إنـك 

ًكنت أضـيع وقتـا كبـريا يف املدرسـة ألين لو سألتني عن مشاعري السابقة نحو املدرسة فأين  ً

ًكنت كسوالً جدا يف الدراسة، إنني أشعر بأنني جاهل يف أمور كثرية ولذلك أحتاج إىل مزيد 

ًمن العلم والتعليم ألحصل عىل ما أريده كام أين قايس كثريا يف تعاميل مع اآلخـرين، إننـي 

، إنني أحـب الضـحك واالسـتهزاء أحب الصداقة والصحبة لكنني ال أحصل عليها وال أملكها

 .من متاعب اآلخرين وهذا ما أملكه

يف ظل هذا النموذج ويف ظل هذا املثال الذي أوردناه قم بتدوين وكتابة ولو بعـض 

املالحظات عن صفات ومالمح وسامت هذا الشخص وأذكر ما يعجبـك مـن صـفاته ومـا ال 

 .يعجبك من سامته

ُفإننا نستطرد القول فنقول بأن كثري وأما بدورنا كمحللني يف هذا الكتاب 

 من علامء النفس املعارصون حاولوا إيجاد أمناط وحلول لتلـك األمنـاط املعينـة 
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لكثري من الشخصيات كام حاولوا فهم مختلف الشخصـيات ووضـعوا تفسـريات وتحلـيالت 

 .لفهم ومعرفة كيفية التعامل مع هذه األمناط املختلفة

 :اط الشخصيات القواعد الستة لتحليل أمن

ومام قام علامء النفس بوضعه يف تحليل هذه الشخصيات ومعرفة هذه األمناط هو 

 :معرفة ما ييل

 .معرفة أفكار هذا الشخص .1

 .معرفة الدوافع واألسباب .2

 .معرفة االنفعاالت واألسباب املؤدية لالنفعاالت .3

 .معرفة ميول ورغبات األشخاص .4

 .معرفة اتجاهات األشخاص .5

 .التي يتمتع بها األشخاصمعرفة القدرات  .6

ً عىل هذه العوامل فإننا سوف نتطرق إىل تحليل هذه الشخصية السابقة وفقا ًوبناء

 :للعوامل التالية

يتمتع هذا الشخص بفكر متوسط وهو عىل قـدر : معرفة أفكار هذا الشخص -1

واجد معني من املعرفة واملعلومات ويتظاهر بعدم املباالة ولديه العديد من املعلومات وتت

 .لديه الكثري من األفكار التي قام بإهاملها

هنـاك دوافـع كثـرية أدت إىل جعـل هـذا الشـخص ال يهـتم : معرفة الـدوافع -2

مبظهره بعض اليشء وهناك دوافع أخرى نفسـية وعاطفيـة أدت بـه إىل أخـذ موقـف مـن 

 .زميالته يف العمل يف الرشكة التي يعمل فيها

ص لديه مواقف سـابقة سـلبية حيـث حيث أن هذا الشخ: معرفة االنفعاالت -3

رصح بقوله بأن كل بنت يرتبط بها أنها تضـعه يف مـأزق بطريقـة أو بـأخرى ولـذلك فقـد 

 .أنفعل وتفاعل بسلبيته تجاه زميالته
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ًيتضح جليا أن ميول هذا الشـخص هـو الحصـول عـىل رغباتـه : معرفة امليول -4

عن تعويضـها يف الوقـت الحـايل وقد فقد بعض األشياء التي كان ميتلكها يف املايض ويبحث 

 .ًكام أنه يفكر دامئا بكيفية الحصول عىل ما يحبه ويرغبه

يركز هذا الشـخص عـىل االتجـاه يف التفكـري يف املسـتقبل : معرفة االتجاهات -5

 .وكيفية التخلص من املشكالت السلوكية التي يعاين منها يف الوقت الحارض

ديـه العديـد مـن القـدرات ًيتضـح جليـا أن هـذا الشـخص ل: معرفة القدرات -6

العقلية ولديه قدرة عىل الذكاء والتفكري ومحاولة كسب اآلخرين وجذب انتبـاههم إال أنـه 

 .بحاجة إىل تعديل من سلوكياته 

وهذا هو السبب الرئييس الذي جعلنا نكتب هذا الكتاب إذا أننا سوف نتطرق فيام 

فـيـة التغـلـب ـعـىل مـشـكالت ـسـيأيت إىل كيفـيـة معالـجـة وحـلـول املـشـكالت الـسـلوكية وكي

األشخاص واألفراد ضمن إطار قواعـد وقـوانني ونظريـات العلـوم السـلوكية وعلـم الـنفس 

 . اإلداري والسلويك

 أنواع األشخاص اإلداريني والعمليني واملوظفني 

 من الناس حسيون ويعتمـدون %30سات النفسية الحديثة أن حوايل أوضحت الدرا

 . من األمورٍعىل إحساسهم ومشاعرهم يف كثري

 من الناس برصيون يعتمدون عىل الصور وما يحفظونه مـن أشـكال عـن %55وأن 

طريق االسـتخدام الفعـال ألعيـنهم وأبصـارهم وتخـزين مـا يرونـه يف عقـولهم مـن صـور 

 .وأحداث وأشكال من قصص وتجارب وغريها

 سمعيون ويركزون عىل االهـتامم بأسـامئهم ويحفظـون مـا يتلقونـه مـن %15وأن 

 .حداث وتجارب من خالل حاسة السمع لديهمأ
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وميكن أن يستفيد اإلنسان من إشارات العني وتعبريات الوجـه واليـدين والكفـني يف 

 .علم الربمجة اللغوية العصبية والنظام التمثييل الخاص بكل إنسان

 :ية يف علم النفس اإلداري والسلويكأنواع األنظمة التمثيل

 :ة رئيسية وهيبارة عن أنظمة متثيليوهناك ثالثة أنواع رئيسية ع

 :النظام التمثييل الصوري: النظام األول:  أوالً-

 .وهو الذي يعتمد عىل األشكال والصور واملناظر

ويسمى النظام البرصي ويعتمد عىل اإلدراك النـاتج عـن الرؤيـا والصـور املشـاهدة 

أو صـور تخيليـة والصور املحفوظة يف ذاكـرة اإلنسـان فهـي إمـا صـور حقيقيـة مشـاهدة 

 .يتخيلها اإلنسان أو صور يتذكرها أو صور ينشئها

 :صفات الشخص البرصي

ويتميز الشخص الذي يستخدم النظام البرصي الصوري كنظام متثييل له مبا ييل من 

 :الصفات

 .التحدث برسعة وبصوت عايل. 1

 .يأخذ أنفاس رسيعة وقصرية. 2

 .دائم الحركة ويتميز بالنشاط والحيوية. 3

 .ًيصلح ألن يكون قائدا ألزمة. 4

 .يصلح ألن يكون مدير لنشاطه الدائم. 5

 .يتميز الشخص ذو النظام البرصي والصوري بالرسعة والحركة. 6

 .يتميز بالتفاعل العايل مع األحداث والقضايا واألمور. 7

 .يناسب التخطيط الشامل. 8

 .ًيأخذ قراراته عىل ما يراه شخصيا وفق رؤيته. 9

ًطي اهتامما كبريا للصور واملناظريع. 10 ً. 
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 .يتحدث بصوت عايل ومرتفع وصاخب. 11

 .مترسع. 12

 .يقاطع غريه أثناء الحديث. 13

 .يتحدث برسعة. 14

 .لديه حب السيطرة وحب األنا والذات. 15

 .يترسع يف الرد عىل اآلخرين. 16

 .الكلامت عنده تسبق املعاين. 17

 .ات أثناء أقواله وكالمهيعتمد عىل الحركات واإلمياء. 18

 .يستطيع تخيل العواقب املستقبلية والنتائج. 19

 . شاملةإسرتاتيجيةله رؤية . 20

 .يستطيع حني يترصف باالختبارات الرسيعة واملشكالت الطارئة بشكل جيد. 21

 .ًال يستطيع أن يتأمل كثريا يف املشكالت واألمور والقضايا. 22

 :ظام التمثييل السمعيالن: النظام الثاين: ً ثانيا-

النظام السمعي وهو اإلدراك الناتج عن السمع مثل سامع كالم األشـخاص أو سـامع  

 .املذياع أو سامع كالم خارجي حقيقي أو سامع حديث النفس أو سامع أصوات مختلفة

 .وهناك سمع حقيقي وهو الصوت الذي نسمعه مبارشة وحقيقة وندركه فعالً

 .مع الذي نتذكره بعد سامعه بفرتةوهناك سمع تذكري وهو الس

 .وهناك سمع إنشايئ وهو سمع نختلقه وننشئه ومل يسبق لنا معرفته أو سامعه
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 :صفات الشخص السمعي 

وهناك العديد من الصفات التي يتميز بها الشـخص ذو النظـام التمثـييل السـمعي 

 :ومن هذه الصفات ما ييل

يف صوته أثنـاء كالمـه وحديثـه هذا الشخص يستخدم طبقات مختلفة ومتعددة . 1

 .مع اآلخرين

 .يتنفس بطريقة مريحة. 2

 .متزن ويتميز بقدرته الشديدة عىل اإلنصات لآلخرين. 3

 .ال يقاطع اآلخرين أثناء حديثه. 4

 .يعطي اهتامم أكرث لألصوات من املناظر والصور واألحاسيس. 5

 .يأخذ قراراته عىل أساس سامعه وتحليالته للمواقف. 6

 .مناسب للتخطيط املتعاقب وتخطيط العمليات. 7

 .عقالين. 8

 .منطقي ويحلل األمور. 9

 .تحلييل. 10

 .يهتم بتفسري الظواهر والقضايا ومعرفة أرسارها. 11

 .ًأكرث اتزانا من غريه أثناء اتخاذه للقرارات. 12

 .يتميز بالحكم والرؤية والتنظيم لألفكار واألشياء. 13

 .يهتم بإدارة الوقت. 14

 .يستخدم املفكرات الشخصية. 15

 .لديه اهتامم كثري بالوقت. 16

 .يكرث الحديث عن التخطيط. 17

 .يحب جدولة األعامل. 18
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 .يفضل تطبيق األعامل عىل أرض الواقع. 19

 .ال يستطيع اتخاذ قرارات سليمة يف أوقات األزمات واملشكالت. 20

 .أفكاره متسلسلة ومتعاقبة. 21

 .يم تحت ظروف العمل الهادئة واملستقرةصاحب قرار سل. 22

 .حذر. 23

 .ًيهتم كثريا مبا يقول. 24

 .ٍتجده ذو صوت رنان. 25

 .مييل إىل انتقاء الكلامت املعينة التي يفضلها. 26

 :النظام التمثييل الحيس: النظام الثالث: ً ثالثا-

 .للغوية العصبيةوهو النظام التمثييل الثالث يف األمناط التمثيلية يف علم الربمجة ا

والنظام الـحيس هـو إدراك نـاتج عـن اإلحسـاس الحقيقـي أو املتخيـل كاإلحسـاس 

 .بالنعومة أو اإلحساس بالفوز أو الشعور مبشاعر الفرح أو الغضب

وهناك إحساس حقيقي ملموس مثل اإلحساس الداخيل بـأمل معـني يف أحـد أعضـاء 

 .و أو تغري الطقس أو الربودةالجسم وهناك إحساس خارجي مثل اإلحساس بحرارة الج

وهناك إحساس تذكري يتم تذكر األحاسيس واملشاعر السابقة من الذكريات وهناك 

 .إحساس يتم إنشاؤه وخلقه

 :صفات الشخص الحيس

وهناك العديد من الصفات التي يتميز بها الشخص ذو النظـام الـحيس ومـن هـذه 

 :ييل الصفات ما

 .هذا الشخص يتميز بالهدوء. 1
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 .ٍهذا الشخص يتحدث بصوت منخفض وبطيء وهادئ. 2

 .هذا الشخص يتنفس بعمق وبطئ ولذة وإحساس. 3

 .هذا الشخص يعطي اهتامم أكرب للمشاعر واألحاسيس عىل الصور واألصوات. 4

 ً.هذا الشخص يبيك كثريا. 5

 ً.هذا الشخص يحس رسيعا. 6

رـبـه الشخـصـية يأـخـذ قراراـتـه ـعـىل أـسـاس أحاسيـسـه ومـشـاعره وذكرياـتـه وتجا. 7

 .الخاصة به

ًهذا الشخص يكون قائدا مثاليا مـؤثرا فـيمن حولـه نظـرا لتـأثريه عـىل اآلخـرين . 8 ً ً ً

 .بأحاسيسه ومشاعره

 .يتفاعل هذا الشخص مع األحداث بقوة. 9

 .هذا الشخص لديه قدرة عىل التنفيذ والعمل. 10

 .هذا الشخص يحول الخطط واألفكار إىل أعامل. 11

 ً. يريد عمالً ال تنظرياهذا الشخص. 12

 .األسلوب العميل يف حياة هذا الشخص هو البعد عن األحالم. 13

 .يعتمد عىل الشخص عىل عدم التنظري يف املستقبل. 14

 .هذا الشخص ال يحب االجتامعات. 15

ًهذا الشخص يتميز بأنـه رقيـق أحيانـا وقـايس أحيانـا ومحـب أحيانـا ومـبغض . 16 ً ً

 ً.أحيانا

 .ص كثري الرسحان والرشود الذهنيهذا الشخ. 17

 عـىل أحاسيسـه ومشـاعره ً منطقي وغري عقالين ويتحرك بنـاءهذا الشخص غري. 18

 .الخاصة
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 .هذا الشخص يتفاعل مع الكثري من األحداث والقضايا. 19

ًهذا الشخص يتميز بالبطء يف اتخاذ القرار إال أنـه إذا اتخـذ قـرارا فإنـه يكـون . 20

ًقرارا سليام متام  ً.اً

 ً.هذا الشخص يكرر الخطأ الذي وقع فيه سابقا. 21

ًهذا الشخص يهتم كثريا بعواطفه وأحاسيسه كام يهتم كثريا بعواطف ومشـاعر . 22 ً

 .وأحاسيس اآلخرين

 



y
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الفصل األول

علم النفس اإلداري



y
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  قواعد التحليل النفيستعريفات خاصة ب

  النفسية والسلوكيةواملعالجة
  

 تعريف علم النفس :املبحث األول

 .علم النفس هو ذلك العلم الذي يهتم ويعتني بدراسة العقل والروح

فعلم النفس هو منهج علمي وأكادميي وتطبيقي وعميل يشـمل الدراسـة العلميـة 

 .والتطبيقية لوظائف العقل البرشي ولسلوكيات اإلنسان املختلفة

عىل األسلوب العلمي والتحليل والتفسري للسلوكيات والظواهر ويعتمد علم النفس 

 .املختلفة

وينشق عن علم النفس فرع من الفروع العلمية الذي يختص بـالعلوم االجتامعيـة 

 .ويسمى علم االجتامع

ويدرس علامء النفس العديد من الظواهر والسلوكيات ويقومـون بوضـع تحلـيالت 

 .واستنتاج معلومات مطلوبة حولها

ام يدرس علامء الـنفس العديـد مـن السـلوكيات والعالقـات واألفعـال والظـواهر ك

ـية  ـات الشخـص ـة والعالـق ـل اإلدراك واملعرـف ـلوكية مـث ـدية والـس ـة والجـس ـة والعلمـي العقلـي

والسلوك الشاذ والسلوك السوي والسلوك العادي وأنواع الشخصيات واألمناط املختلفة من 

 .الشخصيات واالنفعاالت

م النفس مبعرفـة العقـل البـاطن ومعرفـة املجـاالت املختلـة لألنشـطة كام يهتم عل

والسلوكيات اإلنسانية مبا يف ذلك املشكالت النفسية واملشكالت األخـرى املرتبطـة بالحيـاة 

 .اليومية

كام يهتم علم النفس بدراسة املشكالت املتعلقة بـاألرسة والفـرد واملجتمـع ويقـدم 

 .الحلول املناسبة ملعالجتها
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 . يهتم علم النفس بدراسة املشكالت املتعلقة بالتعليم والتوظيفكام

ويضـع عـلـم الـنفس ـطـرق واسـرتاتيجيات متـعـددة ملعرفـة كيفـيـة حـل املـشـكالت 

 .النفسية واألرسية والعاطفية والسلوكية وعالجها والقيام بتعديلها وتصحيح مسارها

 .كام يهتم علامء النفس بدراسة خصائص العقل البرشي

 .لم النفس بوظائف عقل اإلنسان والسلوكيات البرشيةويهتم ع

كام يهتم علم النفس باملعرفة النفسية يف العديد من املجـاالت املختلفـة لألنشـطة 

اإلنسانية وأسبابها والدوافع املؤدية إليها مبا يف ذلك األنشطة اليوميـة كـالتعليم والوظيفـة 

 .وغريها

فسـيولوجية والعصـبية املختلفـة يف ويهتم علـامء الـنفس باستكشـاف العمليـات ال

 .اإلنسان

ويـهـتم عـلـم اـلـنفس بدراـسـة األدوار والوـظـائف الـتـي تؤديـهـا الوـظـائف العقلـيـة 

 .وتعكسها عىل سلوكيات الفرد يف ترصفاتها وأقوالها وأفعاله

كام يدرس علم النفس الدراسات املختلفة املتعلقة بـالتنويم املغنـاطييس والتنـويم 

 البرشية والتنمية الذاتية والتنمية النفسية والعلـوم االجتامعيـة والعلـوم اإليحايئ والتنمية

 .اإلنسانية املختلفة

ويسمى املتخصص يف علم الـنفس بعـامل الـنفس أو باألخصـايئ الـنفيس أو باملعـالج 

 .النفيس أو باملامرس النفيس

تعلقة ويشمل علم النفس العديد من الدراسات واألبحاث والتطبيقات املختلفة وامل

بالنواحي املتعددة من جوانب الحياة مثل الرياضة والصـناعة والتجـارة واإلعـالم والقـانون 

 .وغريها
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كام يقدم علم النفس ويجري األبحاث املتعددة يف مختلـف مجـاالت العلـوم مثـل 

 .العلوم االجتامعية والعلوم النفسية والعلوم الطبية والعلوم اإلنسانية والسلوكية وغريها

 : أنواع مختلفة تندرج تحت إطار علم النفس ومنها ما ييلوهناك

 .علم النفس اإلنساين. 1

 .علم النفس اإلداري. 2

 .علم النفس السلويك. 3

 .علم النفس البيولوجي. 4

 .علم النفس اإلكلينييك. 5

 .علم النفس التعليمي. 6

 .علم النفس الرشعي. 7

 .علم النفس الشواذ. 8

 .علم النفس اإلرشادي. 9

 .علم النفس الصناعي. 10

 .علم النفس القانوين. 11

 .علم النفس املدريس. 12

 .علم النفس الرتبوي. 13

 .وعلم النفس هو علم حديث له جذوره الراسخة يف املايض القديم

كام أن تاريخ علم النفس تاريخ عريق وميتـد تـاريخ علـم الـنفس بوجـود اإلنسـان 

 .ذاته

 .ملختلفة للسلوكيات واألفكار اإلنسانية والبرشيةويهتم علم النفس بالتفسريات ا



 

32 

y

وقد كتب العديد من العلامء والفالسفة اإلغريـق يف علـم الـنفس ويف الفلسـفة ويف 

ًعلم االجتامع ووضعوا كتبا مختلفة، ومن أشـهر مـن كتـب يف علـم الـنفس كعلـم ومـنهج 

وسلوكيات اإلنسـان أكادميي وعلمي هو أفالطون وأرسطو وما قاموا به من توضيح لقواعد 

 .ٍاملختلفة وربطها بعلم النفس وصياغتها يف قواعد لعلم جديد يسمى علم النفس

ويقدم علم النفس العديد من التفسريات املختلفة والتحليالت لسـلوكيات اإلنسـان 

 .كام يعمل علم النفس عىل تقويم السلوك الشاذ ومعالجة السلوك الخاطئ يف اإلنسان

 لعلـم الـنفس فقـد يتخـذ علـم الـنفس شـكل علـم الـنفس وهناك أشكال مختلفة

العالجي وعلم النفس البيولوجي وعلم النفس اإلكلينييك وعلم النفس املريض وعلم النفس 

 .التجريبي

ويـقـدم عـلـم اـلـنفس العالـجـات املناـسـبة لألـشـخاص واألـفـراد اـلـذين يـعـانون ـمـن 

 .املشكالت النفسية والعاطفية

من الدراسات والبحوث التجريبية للتواصل إىل حلول كام يجري علم النفس العديد 

 .وعالجات مناسبة للعديد من السلوكيات واألمراض النفسية

وقد ظهر يف أوروبا يف القرون الوسطى مستشفيات خاصة بتقـديم العـالج الـنفيس 

 .للمرىض
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علم النفس ) بيريكابينس(م وضع عامل النفس الفرنيس املعروف باسم 1802ويف عام 

يولوجي ووضع مقاالً يختص بعلم النفس البيولوجي وربط العالقات بني الجانب املـادي الب

بدراسـة العقـل ) بيريكـابينس(والجانب املعنوي يف اإلنسان كام اهتم عامل النفس الفـرنيس 

البرشي ووصف العقل وقدم عنه معلومات وربط بني الجانب العقـيل واإلحسـاس والـروح 

 .يف اإلنسان

م معلومات 1879يف عام ) ويليم فونت( النفس األملاين املعروف باسم وقد قدم عامل

بإنشـاء ) ويلـيم فونـت(هامة عن علـم الـنفس التجريبـي وقـد قـام عـامل الـنفس األملـاين 

وتأـسـيس معـمـل متخـصـص يف األبـحـاث والدراـسـات النفـسـية إلـجـراء البـحـوث التجريبـيـة 

 اشـتهر العـامل األملـاين ويلـيم فونـت يف األملانية وقد) ليبزج(النفسية وكان ذلك يف جامعة 

ًعلم النفس وأصبح مشهورا ومعروفا يف مجال علم النفس ً. 

 .م كان أول ظهور حقيقي لعلم النفس1879ويف عام 

ًم كتابـا 1980عام ) ويليم جيمس(وقد أصدر العامل األمرييك والفيلسوف املتخصص 

 .Principles of Psychologyًخاصا عن علم النفس وأسامه 

م العديـد مـن الدراسـات والبحـوث 1900عـام ) هريمن إبنجهاوس(وقد قدم العامل 

 .واملعلومات املتعلقة بالذاكرة والذكاء والعقل البرشي وقد كانت تجاربه يف جامعة برلني

أبحاثه العلمية والنفسية حول عمليـة ) إيفان بافلوف(كام قدم عامل النفس الرويس 

 . باسم نظرية االرتباط الرشطيالتعلم والتعليم والتي تعرف
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 التحليل النفيس

يف القـرن التاسـع عرش ) سـيجموند فرويـد(قدم طبيب األمراض النفسية والعصبية 

م العديـد مـن املعلومـات حـول أسـس التحليـل الـنفيس والعـالج 1939وحتى وفاته عـام 

 .النفيس

ل العقـل عامل النفس الشـهري النمسـاوي بالدراسـات حـو) سيجموند فرويد(واهتم 

البرشي واستكشاف املشاعر واألفكار الباطنة واهتاممه بالعقل الباطن وكيفية التخلص من 

القلق والتـوترات وركـز عـىل علـم الـنفس املـريض واهـتم بالدراسـات العقليـة والجنسـية 

) كارل جـانج(ٍووضعها يف قالب مهذب ووفق أسس علمية كام قدم عامل النفس السويرسي 

ل الطب الـنفيس واهـتم بعلـم الـنفس التحلـييل وقـدم العديـد مـن أبحاث ودراسات حو

 .الدراسات حول العقل الباطن والتحليل النفيس

كام قدم عامل النفس األملاين إيريكسون العديد من املعلومات حول أسـس التحليـل 

 .النفيس

العديد من األبحاث حـول علـم ) ميالين كلني(كام قدمت املحللة النفسية األسرتالية 

 .لنفس التحلييل لدراسة األعامل والتحليل النفيسا

ويـشـتمل مـجـال التحلـيـل اـلـنفيس ـعـىل العدـيـد ـمـن النظرـيـات واألـسـس النفـسـية 

والفكرية املختلفة والتي تشتمل عىل معرفة العالقات املتبادلة مـا بـني األشـخاص ودراسـة 

يل الـنفيس ودراسـة العالقات الشخصية والتحليل النفيس املرتبط بالعالقات وأساليب التحل

الشخصيات ومعرفـة علـم الـنفس األنـا ويعتمـد علـم الـنفس يف أقسـامها املتعـددة عـىل 

ـون  ـيني واملحلـل ـاء النفـس ـدها األطـب ـي اعتـم ـار الـت ـات واألفـك ـة والنظرـي ـات العلمـي التوجـه

 .املتخصصني يف التحليل النفيس وعلم النفس املريض
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 الجنس والـدوافع والعقـل البـاطن ويهتم التحليل النفيس بالدراسات واألبحاث عن

 .والتنويم وغري ذلك من الدراسات والبحوث واملعلومات النفسية والتحليلية

 هدف التحليل النفيس

 : إن السؤال الذي أود أن أبدأ به هو يف الوقت عينه سؤال أسايس لكل ما ييل

 ما هدف التحليل النفيس؟ 

 . ّجواب جد بسيطّواآلن إن ذلك سؤال جد بسيط وأعتقد أنه يوجد 

َمعرفة املرء ذاتهوهو  ِ . 

َمعرفة املرء ذاته"واآلن فإن  ِ حاجة إنسانية شديدة القدم، فمن اليونان إىل العصور " َ

 .َالوسطى إىل العصور الحديثة تجدون أن معرفة املرء نفسه هي أساس معرفة العامل

 ً:وية التأثري جدا يف صيغة ق عن ذلك Meister Eckhartّ كام يعرب ما يسرت إكارت  

 ". هو أن يعرف نفسهالـلـهإن سبيل املرء الوحيد إىل معرفة  "

وهـو مطمـح أو مـأرب لــه جـذوره يف ك مطمح من أقدم املطامح البرشيـة  إن ذل

 .عوامل شديدة املوضوعية

 كيف للمرء أن يعرف العامل؟ 

عمل، كيف للمرء أن يعيش ويستجيب كـام ينبغـي إذا كانـت تلـك األداة التـي سـت

 والتي ستقرر، مجهولة بالنسبة إلينا؟

الذي يترصف عـىل نحـو مـا لنعـيش يف العـامل، " أنا": ـ  نحن املرشد، والقائد لهذا ال

 . ّونكون القرارات، ونويل األولويات، وتكون لنا قيم
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 هـذا الفاعـل األسـايس الـذي يقـرر ويفعـل، ال نعرفـه كـام ،"أنا": ـ فإذا كان هذا ال

جم عن ذلك أن كل أفعالنا، وكـل قراراتنـا قـد متـت بحالـة نصـف عميـاء أو ينبغي فإنه ين

 .بحالة نصف متيّقظة

َ يحسب أن اإلنسان يوهب بالغرائز مثل الحيوانات، فتقول لـه كيف عىل املرء أن ال

 .يترصف إذ ليس عليه أن يعرف أي يشء إال ما تقوله لـه غرائزه

اململكـة الحيوانيـة يحتـاج الحيـوان، وهذه الفكرة تقـتيض الـتحّفظ، ألنـه حتـى يف 

 .ًوحتى الحيوان من أدىن مستوى يف التطور، أن يتعلم شيئا ما

 . ّ فالغرائز ال تعمل من دون حد أدىن من التعلم عىل األقل

 .ّولكن ذلك التعلم هو أصغر مسألة

 فعىل العموم، ليس عىل الحيوان أن يعرف الكثري، برغم أن عليه أن ميتلـك تجربـة 

 .نتقل إىل الذاكرةما ت

 . ولكن عىل اإلنسان أن يعرف كل يشء ليك يقرر

ستثناء أنها تقول لـه إن عليه لـه أي يشء حول مسألة كيف يقرر بإفغرائزه ال تقول 

 .أن يأكل، ويرشب، ويدافع عن نفسه، وينام، ومن املمكن أنه ينبغي أن ينجب األوالد

هبـه لـذة أو شـهوة مـا إىل اإلشـباع  وميكن أن تقولوا، إن حيلـة الطبيعـة هـي أن ت

 .الجنيس

َ ولكن تلك الشهوة ليست قويـة يف الـدوافع والبواعـث األخـرى قوتهـا يف املطلـب 

 .الغريزي

َ وهـكـذا ـفـإن معرـفـة اـملـرء ذاـتـه رش ط ال ـمـن وجـهـة النـظـر الروحـيـة أو إن أردـتـم ِ

 . البيولوجيةالدينية، أو األخالقية، أو اإلنسانية وحسب، إنها مطلب من وجهة النظر 
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ألن أفضل ما ميكن مـن االقتـدار يف العـيش يعتمـد عـىل الدرجـة التـي نعـرف بهـا 

ّأنفسنا بوصفنا األداة التي عليها أن توجه نفسها يف العامل وتكون القرارات ّ . 

َّوكلام كنا أفضل معرفة ألنفسنا، فمن الواضح كانت القرارات التي نكونها أصح ّ . 

ًفسنا، فالبد أن تكون القرارات التي نشكلها أشد تشوشاّوكلام قلت معرفتنا بأن ّ ّ. 

 . إن التحليل النفيس ليس مجرد عالج، بل هو وسيلة لفهم الذات

أي أنه وسيلة للتحرر الذايت، وسيلة يف فن العيش، وهي يف رأيي أهم وظيفة ميكـن 

 .أن تكون للتحليل النفيس

ّوأكرب قيمة للتحليل الـنفيس هـي حقـا تـوفري التغـري  الروحـي للشخصـية، وليسـت ً

 . الشفاء من األعراض

ومبقدار مـا يوجـد التحليـل للشـفاء مـن األعـراض، فـذلك رائـع إذا مل تكـن هنـاك 

شفاءات أجود وأقرص، ولكن األهمية التاريخية والحقيقية للتحليل النفيس تسـري يف اتجـاه 

 .  اإلسالمي تلك املعرفة التي تجدونها يف التفكري

ًيؤدي دورا محوريا يف املامرسة لتحقيـق حالـة ّن اإلدراك الذايت التنبه  فهذا النوع م ً

 .وجودية أفضل مام يحقق اإلنسان العادي

َويزعم التحليل النفيس أن معرفة املرء نفسه تفيض إىل الشفاء ِ. 

 .لك زعم قد سبق أن قيل يف بعض الكتب والبحوث والدراسات ًحسنا، إن ذ

َره، أي املعرفة الذاتية التامة، تساعد الشخص عىل التحرر ِفلامذا معرفة املرء ال شعو

 ًمن األعراض وحتى تجعله سعيدا؟ 
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 :الهدف من العالج والتحليل النفيس عند فرويد 

ًأود بدايـة أن أـقـول كلـمـة ـعـن األهـداف العالجـيـة يف التحلـيـل اـلـنفيس الفروـيـدي 

ات مـرة، هـو جعـل الشـخص ّوقد كان الهدف العالجي، كام عرب عنـه فرويـد ذ. الكالسييك

ًقادرا عىل العمل وقابالً لتأدية وظيفته جنسيا ً . 

إن هدف التحليـل الـنفيس هـو : وإذا صنفنا ذلك مبصطلحات موضوعية أفضل قلنا

 . ًجعل الشخص قادرا عىل العمل وإعادة اإلنتاج

 . وهذان هام بالفعل املطلبان الكبريان للمجتمع، يطالب بهام املجتمع كل فرد

ًني ذلك أن يوحي إىل الناس ويلّقنهم تفسريا للسبب الذي يجعـل مـن واجـبهم ويع

 . أن يعملوا وأن ينجبوا األطفال

 . ، نحن نقوم بذلك كيفام كان ألسباب كثريةًحسنا

ًإن الدولة ال تجد عناء كبريا يف استاملة الناس إىل القيام بذلك، ولكن إذا احتاجت يف 

ًجب، فإنها ستعمل كثريا للحصول عىل العدد املرغـوب فيـه ُأي وقت إىل أطفال أكرث مام ين

 .من األطفال بكل أنواع الوسائل

وتعريف فرويد ملا هو يف الحقيقة الصـحة الذهنيـة تعريـف اجتامعـي مـن حيـث 

 .األساس

 . ً إنه القول بأن يكون طبيعيا باملعنى االجتامعي

 . ًا اجتامعياًإن اإلنسان سوف يؤدي وظيفته وفقا للمعايري املحتذى به

ًوكذلك العرض املريض محدد اجتامعيا َّ َ َ ًإن العرض املريض يكون عرضا مرضيا عنـدما : َ ًَ َ َ ََ َ َ

 . ًيكون من العسري عليك أن تعمل اجتامعيا عىل الوجه الصحيح

ًفإدمان املخدرات، مثالً، يعد عرضا مرضيا خطريا ً ًَ ََ َ ّ  .والتدخني االضطراري ليس كذلك. ُّ
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  ملاذا؟ 

 .  األمر نفسه من الوجهة السيكولوجيةإنه

 . ًولكن االختالف كبري جدا، من الوجهة االجتامعية

ّفإذا تعاطيت أنواعا معينة من املخدرات منعك ذلك من األداء االجتامعي الصـحيح  ًَ

 . يف أحوال كثرية

  من يهتم؟!ّنفسك تستطيع أن تدخن حتى املوت وأنت 

 . ليست مشكلة اجتامعيةَّ فإذا مت من رسطان الرئة، فهذه 

َّ ولكنـك إذا مـت مـن رسطـان الرئـة وأنـت يف والناس سوف ميوتون عىل أيـة حـال،

! ًالخمسني ـ طيب، عندما تكون يف الخمسني ال تكون عندئذ مهام من الوجهـة االجتامعيـة

ومهام يكن فقد أنجبت العـدد املناسـب مـن األوالد، وعملـت يف املجتمـع، وبـذلت أقىص 

 . هذا غري جدير باالهتامم، إنه ال يتعارض مع وظيفتك االجتامعيةمستطاعك؛ إن

َإننا نعلن أن شيئا ما عرض مريض عندما يتعارض مع الوظيفـة االجتامعيـة ََ َ وذلكـم . ً

ليس لـه أقل قدر من الخربة الذاتيـة، وال يـرى األشـياء إال  هو السبب يف أن الشخص الذي

ُواقعيا بصورة كلية يفرتض أنه صحيح ن ً  . ًفسياً

ّعىل الرغم من أنه مريض كالذهاين الذي ال يستطيع أن يتبني أن الواقع يشء ميكـن  ُّ

ًأن يساس أو يشء ميكن االحتيال عليه، ولكنه يستطيع أن يتبـني هنـا شـيئا، هـو إحسـاس،  ّ ُ

 .ّإحساس أشد رهافة، خربة داخلية يتعذر عىل من يسمى اإلنسان الطبيعي الوصول إليها

ًفرويدي هو يف ماهيته تعريف اجتامعـي، وهـذا لـيس نقـدا إن التعريف ال

ِباملعنى الضيق للكلمة ألنه كان إنسان قرنه ومل يشك يف مجتمعـه  ًومل يكـن ناقـدا . َ
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ًملجتمعه باستثناء أنه شعر أن املحرم املرتبط بالجنس كان قويا جدا ً ويجب تخفيفه بعض . َّ

 . اليشء

ًاط يف االحتشام ـ محتشام للغاية ـ وقد كان مـن ًوكان فرويد نفسه إنسانا بالغ اإلفر

َشأنه بالتأكيد أن يكون مصدوما للغاية أن يرى نوع السلوك الجنيس اآلن الـذي يـزعم أنـه  ُ ً

 .ولفرويد عالقة طفيفة بذلك. وليس األمر كذلك يف الواقع. نتيجة تعليمه

 . إن السلوك الجنيس العام هو جزء من النزعة االستهالكية العامة

 َّكيف قدم فرويد األسباب لغايات التحليل النفيس التي وضعها؟

ً لنقل ببساطة، إنـه عنـد فرويـد أن مـا يشـفى يكـون مرتبطـا بحادثـة يف الطفولـة 

ومبا يسمى اإلجبار عىل التكـرار . وألنها مكبوتة تظل تعمل. وهذه الحادثة مكبوتة. الباكرة

قـة ال تعمـل ملجـرد جمودهـا، وألنهـا ًيكون الشخص مرتبطـا بهـذه الحادثـة البـاكرة بطري

ًموجودة ال تتوقف عن العمل، بل كذلك يكـون الشـخص باإلجبـار عـىل التكـرار مجـربا أن  َ ّ

فإذا وصل هـذا النمـوذج إىل الـوعي فعندئـذ تكـون . يكرر النموذج نفسه مرة بعد أخرى

ًا، كـام رأى س عقليـّطاقتها إذا جاز القول قد متت خربتها بشكل كامل وتم تذكّرها ولكن لي

ــ فـإن قـوة "  الخـربة والتجربـة العمل من خـالل"ً بل عاطفيا؛ وإذا حدث ما سامه ،فرويد

 . هذه الصدمة تتصدع ويتحرر الشخص من هذا التأثري املكبوت

ّإن لدي شكوكا جدية يف صحة هذه النظرية ِ ً ّ . 

ًويف نظري أن الصدمة النفسية نادرة بالفعـل جـدا وهـي يف العـادة تجربـة 

ًيدة؛ والبد يف الحقيقة أن تكون صادمة بصورة غري عادية متاما ليكـون لهـا تـأثري فر

ـوي ـد. ـق ـادمة، أي أن يرضب األب الوـل ـا ـص ـال إنـه ـي يـق ـرية الـت ـور الكـث  إال أن األـم

ً ذات مرة، وهو يف سن الثالثة، عندما كان مستشيطا غضبا ـ نشـدتكم   ، إنهـا الـلــهً
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ّدية متاما ألن التـأثري يشـكله جـو األبـوين، جـو األرسة إنها حادثة عا. ليست حادثة صادمة ً

وال يكون لحادثة مفردة مثل هذه اآلثار كـام . الكيل واملستمر والدائم، ال األحداث املفردة

ويتحـدث النـاس اليـوم عـن الصـدمة . ًالبد أن يكون يف حالة الصـدمة الحقيقيـة إال نـادرا

 . ربة كريهة يف مكان ماالحقيقية ألنه فاتهم القطار أو حدثت لهم تج

 :تعريف الصدمة النفسية 

إن الصدمة النفسية هي بتعريفها حادثة تتجـاوز العـبء الـذي ميكـن أن تتحملـه 

وبهذا املعنى فـإن جـل الصـدمات النفسـية شـديدة النـدرة ومـا . الدورة العصبية البرشية

يف الحياة والتي يسمى يف أغلب األحيان صدمة هو يف الحقيقة كل تلك األمور التي تحدث 

 .وما لـه تأثري إمنا هو الجو املتواصل. لها تأثري طفيف

وقد تحدث الصدمة يف أي سن، ولكن الحادثة الصادمة نفسها سـيكون لهـا عنـدما 

ولكن يف تلك الحالة ويف الوقت نفسه فإن القدرات . تحدث أثر أكرب من أثر الحادثة األوىل

ّإنها مشكلة معقـدة حقـا، وأنـا ال أحـذر إال مـن . كعىل التعايف عند الطفل تكون أكرب كذل ً

ًاالستخدام الفضفاض لكلمة الصدمة، الذي أجده اليوم متكررا كثريا ً. 

ورأيـت . ًوقد رأيت عددا غري قليل من الناس يتغريون من خالل العمليـة التحليليـة

ًريون أساسـيا ولكن الحقيقة كذلك هي أن األفراد يتغ. ًعددا غري قليل من الناس ال يتغريون

هنـاك عـدد مـن النـاس . انظروا إىل أمر بسيط رأيناه يف السنتني األخريتني. من دون تحليل

ً يتصورون تصورا معينـا عـن الحـرب والقتـال والصـواريخكانوا يعيشـون تلـك التجربـة، و ،ً

ًأمـرا كـان  أشد من هـذا وذاك وويرون انعدام الحس والظلم والوحشية، وبغتة يأتيهم أمر

 !.وقع غري مت
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ًأعني فجأة يرى هؤالء الناس العـامل مختلفـا كـل االخـتالف ويتحولـون مـن أنـاس و

والنـاس الـذين ال . ّمحبذين للحرب إىل أناس يجازفون بحياتهم أو حريتهم إليقاف الحـرب

ًتود أن تعرتف بهـم، ميكـن أن تقـول إنهـم ليسـوا بأنفسـهم أناسـا مختلفـني، بـل بتجربـة 

وهذه القدرة ليست موهوبة لجـّل النـاس . درة عىل االستجابة لهاتستوقف االنتباه، أي بق

ّعـىل أن هـذه التبـدالت العميقـة . ألنهم كانوا قد أمسـوا بليـدي اإلحسـاس إىل حـد بعيـد

ًتحدث تحليليا وخارج التحليل، وأعتقد أننا تقريبا منلك الدليل عىل ذلـك وميكـن أن نـراه . ً

 .مرة بعد أخرى

 رب وللجرميةعامل وللحللمفهوم فرويد 

ًكان فرويد نقديا للغاية، كام يعرف كـل مـن قـرأ القليـل عـن فرويـد، فـيام يتصـل 

ومن املؤكد . شعوري الشعوري يف عالقته بالباعث الالمبوضوعه الخاص وهو موضوع الفكر

ًأنه ال ميكن أن يتهم بأنه مل يكن ناقدا جذريا للفكر الشعوري ً ّ ومع ذلك فحني يصل األمـر . ُ

 .ًمع الذي عاش فيه فرويد، وقواعده وقيمه، فقد كان إصالحيا من حيث األساسإىل املجت

هذا العـامل هـو : ً ذلك يعني أنه اتخذ املوقف الذي اتخذته الطبقة الوسطى عموما

َأصالً أفضل العوامل، ولكن ميكن تحسينه، فلعله تكون لـدينا فـرتات سـالم أطـول، ويعامـل 

 . السجناء معاملة أفضل

فكل . ّطبقة الوسطى تسأل أسئلة جذرية، كالسؤال املتعلق بعلم اإلجرام مثًالومل تكن ال

ومل يكونوا . ًما لدينا من نظام يف علم اإلجرام أو العقوبات إمنا هو قائم كليا عىل البنية الطبقية

ًأليس املجرم إنسانا قبل كل يشء صار مجرما ألن هذه هـي طريقتـه يف العثـور عـىل : يسألون ً

ىن من االكتفاء الذي ال ميكنه الحصول عليه بطريقة أخرى؟ وال أريد أن أدافع هنا عن الحد األد

 ًوأعتقـد أن مثـت بعـدا آخـر يجعـل اللصوصـية والسـلب أمـرين كـريهني . ّاللصوص والسالبني
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 ً.متاما

ولكن مع ذلك، فإن كل نظامنا املتعلق بالقـانون الجنـايئ قـائم عـىل البنيـة الكليـة 

ّسلم بصحة أن األكرثية الساحقة ـ كام ميكـن للمـرء أن يقـول بكياسـة ـ ال للمجتمع التي ت

وقد كانت هذه هي الحال يف . تتمتع بأي أي امتياز، وأن األقلية تتمتع باالمتيازات املفرطة

مذهب الحل السلمي غري الجذري فيام يتصل بتخفيض الجيوش؛ والبد لألطروحات من أن 

 .تضمن السالم

تحليل النفيس حركة لجعل الحيـاة أفضـل بـبعض اإلصـالحات يف وهكذا فقد كان ال

وقـد كـان فرويـد، مـع . ًولكنـه مل يشـك جـذريا يف قيمـة املجتمـع الـراهن وبنيتـه. الوعي

 .تعاطفاته، يف جانب الذين كانوا يهيمنون ـ يف جانب املؤسسة

تقـد لقـد اع. ًحسنا، ميكن أن تروا ذلك يف موقف فرويد من الحـرب العامليـة األوىل

وكان ذلك هو العام الذي طرأ فيـه عـىل معظـم النـاس .  أن األملان سينترصون1917حتى 

رسالة وهناك . ن سوف يربحون يف الحربّيشء من املعرفة تغلب عىل معتقداتهم بأن األملا

إنني سعيد للغاية أن أكـون يف هـامبورغ، وأن يكـون يف مقـدوري أن أقـول : "كتبها فرويد

ًواليوم يلوح ذلك الواقع رهيبا حقـا. ، ألنها كُتبت يف أملانيا">>ناجنودنا، انتصارات<< وعـىل . ً

املرء أن يفهم التأثري الخيايل، التأثري الباهر يف ضمري حتى أشـد النـاس ذكـاء وخالفهـم مـن 

 .املحرتمني يف الحرب العاملية األوىل

مل . ايتنـام يف أسـوأ أحوالهـ تفهموا ذلك إال إذا قارنتموه بفوال ميكنكم أن

ًتكن مثت معارضة للحرب تقريبا يف الحرب العاملية األوىل، وتلك كانـت إحـدى 

وكـان أينشـتاين أحـد االسـتثناءات القليلـة التـي رفضـت تأييـد . املآيس حولهـا

 الحرب، إال أن األكرثية الساحقة من املفكرين األملان أو املفكرين الفرنسيني قد 
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ويد ليس باألمر الشاذ، ولـيس بـالقول القـوي كـام ولذلك فإن قول فر. وافقت عىل الحرب

ًميكن أن يظهر خارج السياق، ومع ذلـك فهـو قـوي جـدا إذا أخـذتم يف االعتبـار أنـه كـان 

 يف رسـالة متبادلـة مـع 1925وقد كتبه رجل مثـل فرويـد الـذي دعـا نفسـه سـنة . ًمتأخرا

 ".داعية إىل السالم"أينشتاين 

 مفهوم فرويد للرتبية

يـد الطفـل؟ يف األصـل عنـدما سـمع فرويـد األخبـار عـن أن املـرىض كيف رأى فرو

ُيغويهم آباؤهم، فاآلباء يغوون الفتيات واألمهات يغـوين الفتيـان، اعتقـد أنهـا أخبـار عـن  ُ

 .أحداث حقيقية

ّعىل أن فرويد رسعـان مـا غـري .  وعىل حد علمي من املحتمل أن يكون األمر كذلك

فال ميكن أن يفعل اآلبـاء ذلـك، .  هذه األخبار خياالت ، لقد كانت كلال: وجهة نظره وقال

وإذن فإن أطفـال هـؤالء النـاس قـد رسدوا هـذه . ًواآلباء ال يفعلونه، ومل يكن ذلك صحيحا

لقـد كـانوا يـرون هـذه األخيولـة املتعلقـة . خيـاالتهمالقصص ألنهم كـانوا يتكلمـون عـن 

وكـل هـذه .  حالـة ميكـن أن تكـونأو أيـةيف حالـة النـوم سفاح مـع األب، أو مـع األم، الب

 .إلجرامية واملتعلقة بالسفاح القصص هي الربهان عىل أخيولة الطفل الصغري نصف ا

وكام تعلمون، يشكل هذا الرأي الدرك األسـفل يف النظريـة التحليليـة النفسـية، أي 

  بالخيـاالت-كـام دعـاه فرويـد–الرأي القائل بأن الطفل، هو الصغري الـذي سـبق أن امـتأل 

 .املنحرفة متعددة األطوار

ً وكان فرويد يقصد يف الحقيقة أمرا شديد السوء، وهو أن هذا الطفل طفل جشـع، 

ُذكرا كان أو أنثى، ال يفكر يف يشء سوى كيف تغري أباها أو كيف يغري أمه  مـع الرغبـة -ً

وال ريب أن ذلـك قـد حـرف وجهـة النظـر التحليليـة النفسـية إىل اتجـاه . يف النوم معهام

 .غلوط فيهم
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سـفاح إمنـا هـي ال املتعلقـة بالفرتاض النظري أن هذه الخيـاالتّ أوالً، لقد أدى إىل ا

 . ُجزء من أهبة الطفل

ًثانيا، أنه يف تحليل شخص من األشخاص يجب عـىل الـدوام أن تفـرتض أن كـل يشء 

ً للشخص اآلخر املقابل والذي نقوم بتحليله نفسيا وعاطفيا من هذا القبيل يرويه  ً وسلوكياً

ّويحتاج إىل أن يحلل وال ميثل الواقعإمنا هو ناجم عن خياالته  َّ ُ. 

ّوهذا مير ". اآلثم"الطفل وليس األبوان هو : وكان مبدأ فرويد من حيث األساس هو

 كـان فرويـد E. Fromm et al.، 1966k .بوضوح شـديد يف تـواريخ الحـاالت عنـد فرويـد

م أنـانيون، معـادون، منـاوئون عـىل نحـو أوضـح مـا ًيدافع دامئا عن اآلباء، حتى الذين هـ

وحسـب، السفاح وليس  (السفاح  عن اقرتاف ذا الطفل الذي لـه هذه الخياالتوه. يكون

، كان هذا الطفل، كام )فال شك أن الطفل كان يريد بعد ذلك أن يقتل األب، ويغتصب األم

ًمجرما مصغرا"قال فرويد نفسه،  ًّ." 

ًمجرما مصغرا"فه إن هذه الصورة للطفل بوص  عىل أنهـا ديناميكاعىل املرء أن يفهمها " ًّ

ولـو . السلطة وكذلك عـن الوالـدينالدفاع عن : نتيجة الحاجة إىل الدفاع عن السلطة الوالدية

 Laingكـام قـال النـغ –تم النظر إىل معظم األطفال، لوجدتم بالفعل أن املحبة الوالديـة نعأم

وال . سيطرة التي يريد أحـد الوالـدين أن يفرضـها عـىل الطفـلً قناعا للً-عىل نحو صحيح متاما

ّفهناك استثناءات حقيقيـة، وهنـاك بعـض اآلبـاء املحبـون، وقـد . أعني أنه ال توجد استثناءات

ولكن عىل اإلجامل، لو قرأتم تاريخ معاملة اآلباء ألطفالهم عرب العصور، ورأيـتم . رأيت بعضهم

ـرأيتم بالفـعـل ـوم، ـل ـاس الـي ـاريخ الـن ـىلـت ـاء ـهـو الـسـيطرة ـع ـّل اآلـب ـد ـج ـرب عـن ـم األـك   أن الـه
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أنـا أريـد خـريك، : "ً األطفال، وأن محبتهم هي ما أود أن أدعوه نوعا من املستوى السـادي

 ".وأحبك بالنظر إىل أنك ال تحاول التمرد عىل سيطريت

، من األب، ومن الزوج نحو الزوجـة؛ وقـد )البطريريك(إنها محبة يف املجتمع األبوي 

ّان األطفال ملكية منذ أيام ك ْوال يزالـون ملكيـة" رومـا"ِ وال يـزال للوالـد الحـق املطلـق يف . ِ

ومثـت محـاوالت قليلـة يف مختلـف البلـدان اآلن .  إال يف رشيعة اإلسـالمّالتخلص من طفله

لتغيري ذلك وتعيني محكمة، تحرم الوالد الحق يف تنشئة الطفل إذا كان مثت سـبب خطـري 

 ألنـه ،ه من قبيل اإلفراط يف تغطيـة العيـوبوهذا كل.  غري أهل لرتبية الطفللالعتقاد بأنه

حتى املحكمة التي تحكم بعدم كفاءة األبوين، قضاتها هم أنفسهم آباء تعـوزهم الكفـاءة 

 فكيف ميكن أن يحكموا بذلك؟ وعالوة عـىل حـب األمهـات الـرنجيس بعـض اليشء –ًمتاما 

ُلصغار، فعنـدما يصـلون إىل العمـر الـذي يظهـرون فيـه ًوشبه الغريزي نوعا ما ألطفالهن ا

ّالعالمة األوىل عىل إرادتهم، ومنذ ذلك الحني فصاعدا يكون امليل إىل السيطرة والتملك هو  ً

وعند معظم الناس، فإن إحساسهم بالقوة، والسيطرة وامـتالك األهميـة، وتحريـك . السائد

 مـا أقولـه –لـذلك . ون بامتالك األطفـالًيشء ما، وشعورهم بأن لديهم شيئا ما يقولونه يك

وأنـتم تـرون أن الطبقـة العليـا . ًليس صورة سيئة النية عن اآلبـاء، بـل هـي طبيعيـة جـدا

وللطبـقـات العلـيـا يف أورـبـا مربـيـات ومعـلـامت . الربيطانـيـة مل تـكـن تـبـايل البـتـة بأطفالـهـا

طـالق، ألن يف الحيـاة خصوصيات لألطفال وما إىل ذلك؛ وال تهتم األمهات بأطفالهن عىل اإل

وـلـديهن ـشـؤونهن املتعلـقـة بالـحـب، وـلـديهن حفالتـهـن، وـمـا ـكـان يـثـري يف الـعـيش وـفـرة 

 مـن حفـالت ومالبـس  إمنا هو ما لديهن من الخيل ومـا إىل ذلـك- يف إنجلرتا–  اهتاممهن

 .وزينة ونزهات وغري ذلك

ّوينظر إىل األطفال عىل أنهم ملكية ما دامت الرغبة يف االمتال ِ َ  ك عنـدُ
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ويوجـد أنـاس ال تكـون الرغبـة يف .  الناس هـي الصـفة املميـزة السـائدة يف بنيـة طـبعهم

ًوهكـذا فهـذا األمـر طبيعـي متامـا؛ . االمتالك هي املهيمنة، ولكـنهم شـديدو النـدرة اليـوم

ّواألطفال متعودون أن يسلموا بصحة ذلك ألن املجتمع بأرسه يقول إنه طبيعي ّ . 

َ حللـتم املحبـة الوالديـة وجـدتم أنهـا عـىل العمـوم ملكـة وبودي القـول إنكـم إن َ

ّإنسانية، أمر يتيرس فهمه بسـهولة، أمـر يسـتطيع بـه املـرء أن يشـعر بـالتقمص العـاطفي 

ًولكنه مع ذلك يكون يف أساسه عند معظم النـاس متلكيـا . ّوحتى بالحزن والحنو، إذا أردتم

ًالناس متلكيـا خبيثـا، أي أنهـم يرضبـون غري خبيث يف أحسن األحوال ويف العدد الهائل من  ً ّ

ويؤذون، ويؤذون بشتى الطرق التي ال يكون الناس مدركني بها حتى أنهم يؤذون، فيكـون 

فيؤذون الشعور بعزة الـنفس، ويجعلـون الطفـل الـذي هـو : إيذاؤهم لإلحساس بالكرامة

ه غبـي، وال بالغ الحساسية وشديدة الذكاء نفسه يعتقد برغم ذلك أنه شخص مغّفـل، وأنـ

ُوحتى معظم جيدي الطوية مـن النـاس يفعلـون ذلـك، فيظهـرون أطفـالهم كـأنهم . يفهم

وكـل مـا هـو تحـت الشـمس يـؤدي دوره ليجعـل الطفـل يشـعر . ّمهرجون أمام اآلخرين

 .بالدونية، ويضغط حالة الثقة بالنفس، والكرامة، والحرية يف الطفل

ًيمنة، باملؤسسة، قد قام حقا بقدر كبري مـن واملؤكّد أن اقتداء فرويد هذا بالطبقة امله

التحريف لنظريته حول األطفال، وقام بقدر كبري من التحريف لعالجه، ألن املحلل قد جعـل 

ِولكنني أعتقد أن عـىل املحلـل أن يكـون املـتهم لآلبـاء. نفسه املدافع عن اآلباء وينبغـي أن . ّ

عن اآلباء ألن ذلك هـو روح املؤسسـة، ولكنه إذا كان املدافع . تكون للمحلل رؤية موضوعية

ًفإنه لن يفعل خريا كثريا للمريض ًوألكون أشد دقة عـيل أن أميض خطـوة أخـرى، مضـيفا أن . ً ّ ّ

 ـعـىل اـملـرء أال ـيـرى مـجـرد النـظـام الـعـائيل الـكـيل ـبـل النـظـام االجتامـعـي الـكـيل، ألن األرسة 
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 .ًليست إال جزءا منه، مجرد منوذج

بالنسبة إىل فرويد آثم ال أعني أن الطفل بريء عىل الـدوام وعندما أقول إن الطفل 

وال أعني أن اآلباء آمثون عىل الدوام؛ وأعتقد يف كل حالـة أن األمـر يتعلـق بدراسـة شـاملة 

فمثالً، إن بعض اآلبـاء يكونـون . ملعرفة إىل أي مدى يسهم الطفل كذلك يف رد فعل األبوين

ًولنقـل تـرزق األم الحساسـة جـدا، أو . ن األطفالًمفرطي الحساسية متاما نحو منط معني م ّ ُ

ًالشخص الخجول قليالً، بصبي يكون عدوانيا، فظا قليالً ً وميكنكم أن تروا ذلك أيضا يف سن -ً

ًوهي ال تستطيع أن تحتملـه، ال تسـتطيع أبـدا، . إنه مزاجه الذي يولد معه: مثانية األسابيع

. ًحسنا، إن ذلـك لـيس بـالغ السـوء. صائصهًوال تستطيع أن تحتمل فيام بعد شخصا لـه خ

 يولد عىل النحـو الـذي عليـه وأمـه ليسـت امللومـة هألنكم قد تقولون إنه ليس امللوم، ألن

 .كذلك، ألنها ال تستطيع أن تساعده

ًومثت أطفال يولدون مريعني، ومثة بعض املتعجرفني كثريا ًوكـان فرويـد صـبيا مـن . ُ

عنـدما : "وكان يبلل فراشه ويقـول ألبيـه. يه إىل حد مريعًهذا القبيل؛ كان متعجرفا نحو أب

ومل يخطر بباله أن يأسف ويعتـذر، ". أبلغ مبلغ الرجال سأشرتي لك أجمل فراش يف املدينة

ًحسنا، إن هـذا النـوع . كام من شأن جل األطفال أن يفعلوا، ولكنه كان شديد الثقة بنفسه

ُوبكلـامت أخـرى، إن الطفـل يسـهم . اءمن العجرفة يجعل الولد ال يطاق عنـد بعـض اآلبـ

بوجوده يف ذلك الحني يف بعض رد فعل الوالدين، ومن الوهم أن يحسب املـرء أنـه طفلـه، 

نصـيب وبرغم كل يشء، فإن . ًفقا للمرءولذلك فمن املرغوب فيه أن يولد بوصفه طفالً موا

ًيف اليانصـيب دامئـا، هو الذي يؤدي دوره هنا، واملرء ال يـربح ) الجينات(الوحدات الوراثية 

وعالوة عىل ذلك، يقوم الطفل يف السياق بأمور كثرية تتجاوز ذلك، وميكن للمرء أن يجعـل 

 .اآلباء مسؤولني عنها
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 :عالقة الرتبية منذ الصغر والتجربة يف الحياة بالعملية العالجية والتحليل النفيس

ً هـي حقـا شـديدة إنني مقتنع أنه تحدث يف السنوات الخمـس األوىل أشـياء كثـرية

األهمية يف نشوء الشخص، ولكنني أعتقد أنه تحدث بعدئـذ أشـياء كثـرية أخـرى تسـاويها 

 .ّأهمية وميكن أن تغري األشياء

 وهـو أن األشـياء األساسـية تحـدث يف –ًوحقا إن اإلجبار عىل التكـرار عنـد فرويـد 

. وم شديد امليكانيكيـةّ هو بالنسبة إيل مفه-السنوات الخمس األوىل ثم تتكرر األشياء فقط

وأعتقد أنه ال يشء يف الحياة يتكرر، ووحدها األشياء امليكانيكية ميكـن أن تتكـرر، ويف كـل 

 إذا كنـت -أنواع األشياء التـي تحـدث، تتغـري األشـياء، عـىل الـرغم مـن أننـي أود أن أضـع

ً قدرا كبريا من التأكيد عىل العامل التكويني-أستطيع أن أقول ذلك بني قوسني وقد اعتقـد . ً

ًفرويد نظريا، فقد قال بذلك، ولكنني أعتقد أن معظم املحللـني يعتقـدون معـه، وال سـيام 

ثـم يرشعـون يف هـذا . عموم املحللني، أن ما يصبحه الشخص هو نتيجة ما فعله والداه لـه

 أيب مل يكـن يحبنـي، أمـي مل: "ًالنوع من القصة البكائية التي كثريا ما تصادفونها يف التحليل

ًحسنا، إن ذلك شديد السهولة، ". تكن تحبني، جدي مل يكن يحبني ولذلك أنا شخص ذميم

 .فأنت تجعل الخلل كله يف الناس الذين حولك

وميكن أن تربهنوا يف نشأة كل طفل عىل أن مثة عنارص معينـة يف الطفولـة كانـت قـد 

 الالحقة إما أن تزيد كمنت من أجل زمن الحق؛ إال أنها لحقيقة واقعة كذلك أن تلك األحداث

ولهـذا ال تسـتطيعون أن تقولـوا إن األحـداث . هذه العنارص وإما أن تقويها وإمـا أن تضـعفها

ّي أن األحداث الباكرة ال تحدد وأنا أنظر إىل هذه املشكلة بتلك الطريقة وه. الالحقة ال تشارك

  بـالرضورة، كـامًوهذا يعني أنه ال يشء مام حدث قدميا يحدد الشخص. لشخص بل تستميلها
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أعتقد، بل يستميله، وكلام طال استمراره يف هذا االتجاه اشتد ميله، حتـى لكـم أن تقولـوا 

ّإنه ال ميكن إال مبعجزة أن يحدث بعد تغري ُ. 

 للشـخص شـعورية عنـد ّ هو بلوغ التـبرص للعمليـات الالإن هدف التحليل النفيس

ًفيـا وسـلوكياًاآلخر املقابل والـذي نقـوم بتحليلـه نفسـيا وعاط ولـيس .  يف الوقـت الـراهنً

ًنفيس بحثا تاريخيا مـن حيـث هـوالتحليل ال ّونحـن نريـد أن نعـرف، أن نسـلط الشـعاع . ً

ً للشخص اآلخر املقابل والذي نقوم بتحليله نفسـيا وعاطفيـا السيني عىل ما يجري اآلن يف  ً

 ن األحيـان ال يفهـم ولكـن يف كثـري مـ. وذلكـم هـدفنا. ً ال شعوريا، أي خلف ظهرهًوسلوكيا

ًللشخص اآلخر املقابـل والـذي نقـوم بتحليلـه نفسـيا وعاطفيـا وسـلوكيا ً  ذلـك إال إذا كـان ً

يستطيع أن يعيش تجربة إعادة تجربة ما، إعادة بعض تجارب طفولته، ألنها تضفي نكهـة 

ًويحدث ذلك أحيانـا يف التحويـل، وأحيانـا يف. أو خصوصية عىل أمر هو اآلن غري مدرك له ً 

 ونحن مفعمون بهذه -تذكّر يشء عاش تجربته وهو طفل أو حتى عاش تجربته يف جلستنا

 .ًوأخريا يربز يف حلم. التجارب

 للشخص اآلخر ويحدث أن يربز يشء ما يف حلم حدث قبل ثالثني سنة، عندما كان 

ًاملقابل والذي نقوم بتحليله نفسيا وعاطفيا وسلوكيا ً كـن ول.  يف السابعة عرشة مـن عمـرهً

شعوره اآلن، ولكن من ديف هو اإلدراك األوضح ملا هو الإن ه. هديف ليس البحث التاريخي

أجل الوصول إىل ذلك الهدف يف كثري من األحيان، ورمبا يف معظـم الوقـت، مـن الرضوري 

َأن أرى ما خربه  ً للشخص اآلخر املقابل والـذي نقـوم بتحليلـه نفسـيا وعاطفيـا وسـلوكياَ ً ً 

ويف واقع األمر، عندما أحلل نفيس، وهو ما أمارسـه . ً، وعندما كان مراهقاعندما كان طفالً

ًيوميا، أحاول عامـدا أن أشـعر مبـا شـعرت بـه حيـال هـذا األمـر وسـواه عنـدما كنـت يف  ً

ـذه  ـن ـه ـعور ـم ـرف أي ـش ـاول أن أـع ـة عرشة، أـح ـت يف الخامـس ـدما كـن ـة، وعـن  الخامـس
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عىل صلة مفتوحة بطفولتي، وأن أبقيها حية، أحاول أن أحافظ باستمرار . ّاملشاعر يوجد يف

ّألنها تساعدين عىل أن أتعرف وأدرك األمور التي تجري اآلن يف وأنا غري مدرك   .لهاّ

ّوقد كانت فكرة فرويد، إذا عربنا عنهـا باختصـار شـديد، هـي أنـك إذا أوصـلت إىل 

، تجـارب الطفولـة الوعي، ال إىل مجرد الوعي العقيل بل يف مآل األمر إىل الـوعي العـاطفي

َ فإن العرض املريض يزول بهذه العملية-ِّ تجارب الطفولة املولدة للمرض–شديدة األهمية  َ َ . 

هو ما ميكن ليل النفيس ويف رأي العموم ماذا صار من ذلك؟ إنه بقدر كبري من التح

ًوكنت قد سمعت قصصا كثرية جدا عن الناس الذي. أن تدعوه التفسري الفرويدي النشويئ ن ً

أنا، هذا، : "وعندئذ تكون الصيغة، ويكون املنطق" إذن، ماذا أظهر تحليلك؟: "يسألون املرء

َأو هذا، أو هذا، أو وجدت هذا العرض أو ذلك ألن أي أنـه تفسـري ذو طبيعـة نشـوئية ..." َ

َوإذا عرفـت ملـاذا حـدث يشء . ًوهذا يعني أنه ليست لـه قيمة شفائية أيا كانت. تاريخية

 .ّك ذاته ال يغري أي يشءما، فإن ذل

ًوأريد أن ألفت انتباهكم إىل أمر واحد، رمبـا مل يكـن مـن السـهل كليـا فهمـه، هـو 

ًاالختالف بني خربة يشء ما يف، كان مكبوتا وفجأة برز إىل إدرايك، ومـن جهـة أخـرى إنشـاء  ّ

ء عـىل ًوألنـه نـادر جـدا أن يعـرث املـر. تلك التأويالت التاريخية ألنه قد حدث هذا أو ذلك

ًالتجارب األصلية وأن يتذكرها باملعنى الحقيقي، كثريا ما يكون املرء راضيا بهذا التأويـل ال : ً

. بد أنها حدثت، ومن املحتمل أنها حدثت، ومبـا أنهـا حـدثت، فأنـت هـذا، وذلـك، وغـريه

إذا غـرق شـخص مـا وكـان يعـرف قـوانني . "وميكن للمرء أن يدعو هـذه عدميـة الجـدوى

 .ًيغرق كمن ال يعرفها متاما ه الجاذبية، فإن
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يـتم وتجربـة، للإعادة أنها هي عبارة عن وال تكون تجربة الطفولة ذات أهمية، إال 

 وملـا ومن ناحية ثانية، تساعد معرفة الطفولـة عـىل الفهـم األيرس ملـا يجـري اآلن. تذكّرها

ول أوضـاع  ألن املرء يستطيع، عىل أسس نظرية، أن ينشئ بعض االفرتاضات ح،يدور حوله

 .ّالطفولة هذه وما ميكن أن نتوقعه

ًوما يهم حقـا لـيس املقاربـة النشـوئية التاريخيـة، بـل مـا أدعـوه مقاربـة الشـعاع 

ًالسيني، وما يهم هو القوى التي تـدفعني أو تحرضـني أو تحـرض شخصـا سـواي يف هـذه  ّ ّ

َولو سلطت، مـثالً، . اللحظة عينها، ألرى ما ال أستطيع أن أراه يف ظل ظروف الرؤية العادية

َشعاعا سينيا عىل الصدر، لرأيت كذلك مرض السل الرئوي الذي قـد أصـاب الشـخص قبـل  ً ً

ًولكنك لست مهتام مبا أصابه قبل عرشين سـنة، أنـت . ُعرشين سنة؛ إنه يظهر آثار النسيج

ُأهنـاك عمليـة فعالـة ميكـن أن تـرى . مهتم بأن ترى ما يجري اآلن يف رئتي هـذا الشـخص

ًع السيني؟ وإذا أردت أن تفهم شيئا ما بالتحليل أو بنفسك مـن دون اسـتفادة مـن بالشعا

ًالتحليل، فاملسألة عىل الدوام هي أن تسأل نفسك أوالً مـاذا يجـري اآلن ال شـعوريا، مـاذا 

ّشـعورية التـي تحـددين، ولـيس مبـا ّا أستطيع أن أحس من بواعثي الالّميكن أن أخمن، مباذ

 .ما يجري اآلنّجرى أستطيع أن أفرس 

 املامرسة العالجية وصلتها بالتحليل النفيس

يف أساسها؛ وذلك يعنـي أن كـل  يةفرويدية، كام تعرفون، نظرية غريزإن النظرية ال

ولهذا . يشء قائم عىل الغريزة، ثم وال ريب كيف جارت البيئة عىل الغرائز من خالل الطبع

ً وعمليـا instinctivismة  يف خـط الغريـزلتحليل النفيس يسريًيكاد ميكن القول نظريا إن ا

وهـم يف . ً ميكن أن تقولوا إنهم بيئويـون حقـا- وكذلك الفرويديني–فإن املحللني النفسيني 

ًالحقيقة يتبعون تقريبا مبدأ بسيطا  . عليه إن كل طفل هو ما جعله األبوان:  وهو ً
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س ما يدعوه فرويـد ً إن التأثري الكامل لبيئتهام هو ما يحدد حقا مصري الشخص ولي

ًوكان فرويد نفسه أشد حذرا من هؤالء بكثري". العوامل التكوينية" فقـد قـال إن العوامـل . ّ

 والعوامـل البيئيـة سلسـلة متصـلة - أي العوامل التي نولد بها، عواملنا الوراثيـة-التكوينية

فتـجـد يف أـشـخاص أن العاـمـل . يختـلـف وزن ـكـل جاـنـب ـعـن اآلـخـر ـمـن حاـلـة إىل حاـلـة

. كويني يكون أقوى بكثري، ويكون العامل البيئي أقوى يف غريهم، ولكنها سلسلة متصـلةالت

ففي أحد الطرفني تود أن تكون لك البنية التكوينية، ويف الطرف اآلخـر تـود أن تكـون لـك 

 .البيئة

 توجد - وأنا أفكر اآلن يف عموم املحللني األمريكيني–ولدى مامرسة التحليل النفيس 

وهكـذا، وال ريـب، . العوامل التكوينية، بحيث يكون كل يشء نتيجة البيئـةمعادلة تحذف 

واآلن فإن ذلك يكون عىل نحو ما، ولكـن . يقال كذلك إن اآلباء مسؤولون عن كل ما حدث

عىل نحو آخر فهم غري مسؤولني عن ذلك، ألن النتيجة اليوم هي أن األمهات اللوايت حرضن 

هن ألنهـن بـذلك ّائفات من أن يقبلن أطفالهن أو أبناءإىل محارضات يف التحليل النفيس خ

ّذلك يكـن ، وهن خائفات من أن يكون لهن يف أي وقت رأي راسخ ألنهن ب"عقدة "ُيحدثن 

ّتسلطيات ويسبنب العصبية ّ. 

َّومن جهة أخرى، فالناس الـذين يحللـون يعيشـون يف الشـعور السـعيد بـأنهم غـري 

 - وهـو أمـر بـالغ السـوء–ًآباؤهم يكونونـه متامـا مسؤولني عن أي يشء، ألنهم ما جعلهم 

ًوليس يف وسعهم أن يفعلوا شيئا حيال ذلـك سـوى الـدخول يف التحليـل الـنفيس، وعندئـذ 

 .ًتتكلمون كثريا عام فعله لكم آباؤكم، ومل يجعلكم تتغريون كذلك، بالرضورة

ويف الواـقـع، هـنـاك تفاـعـل متواـصـل ـبـني اآلـبـاء وتـكـوين الـشـخص وكيفـيـة 

 إن الطفـل يف الخامسـة، أو الرابعـة، قـد صـارت . ابة الشخص ملا يفعله اآلباءاستج
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أنـا عـىل هـذا النحـو ألن أمـي : "ه، ولذلك ال ميكن للمرء أن يقـول ببسـاطةيلـه ردود فعل

ِّوحتام كانت أمي أو كان أيب أو كانت بيئتي هي املؤثرات املحددة ". كانت عىل هذا النحو ً

ُ عىل املرء أن يسأل نفسه، ماذا فعلت، لئال أذعن لهـذه املـؤثرات؟ األوىل، ولكن برغم ذلك

ّهل كنت بكاميل قطعة شـمع، هـل كنـت بكـاميل قطعـة ورق خاليـة كتـب أبـواي عـيل 

ّنصهام؟ أمل تكن لدي وأنا طفل إمكانية ما للحكم بصورة مختلفة؟ هل كنت مـن دون أيـة 

 ًإرادة؟ وهل تحددين الظروف كليا؟

ًهذه الناحية فإن املفهوم الشعبي للتحليل النفيس متامثـل تقريبـا ويف الواقع، ففي 

وذلك يعادل القـول إنهـام مرشوطـان عـىل ذلـك النحـو . Skinnerianism" السكرنية"مع 

 مل يركـب الصـعاب Skinnerووحـده سـكرن . وذلك هو السبب يف أنهام عـىل ذلـك النحـو

داخـل هـذا الشـخص الـذي يوصـل للعثور عىل ما يوجد يف الصندوق األسود، ما يوجـد يف 

فهو غري مهـتم بـذلك؛ وغـري مهـتم بـأمور . العامل الرشطي إىل النتيجة، إىل سلوك الشخص

ولكنك إذا أضفت هذا . كثرية مهام كانت إذا مل تكن من التعامل البارع الخالص عند الناس

ن عىل ذلك ًحسنا، نحن مرشوطو: "الرأي النظري، من املدرسة الفرويدية، فهو يعادل القول

النحو، وميكنكم إذن وصف العملية التحليلية ذات وجهـة النظـر السـكرنية بأنهـا محاولـة 

أنت مـريض "ويقول املحلل ". أحبك إذا مل ترتكني: "لقد قالت األم". الرشطية"عظيمة لنزع 

ولو استمر ذلك بضع سنوات، الستقبلت مجموعة جديـدة مـن الـترشيط ". َجيد إذا تركتها

ً للشخص اآلخر املقابل والذي نقوم بتحليله نفسيا ر األمر أن تؤدي إىل أن يرتك ميكن يف آخ

ًوعاطفيا وسلوكيا  أمه ويلتصق باملحلل، ثـم يـتم لـك مـا يسـمى التحويـل املمطـوط، وإذا ً

ّحدث أخـريا أنـه مل تكـن هنـاك تعلـة أخـرى لالسـتمرار يف التحليـل، فإنـك تلتصـق بأحـد  ِ َ ً

 .األشخاص اآلخرين
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ناس كثريون، يذهبون من أمهاتهم إىل زوجاتهم، والزوجـات يصـبحن بـديالً يتزوج أ

عن األمهات، أو يختار أحدهم شخصية أم أخرى أو شخصية سلطة أخرى، وذلك ما يجعـل 

َالسياسة تعمل، فهذه الوالءات التي تخلق، يحتاج الناس فيها إىل الشخص الذي يعتمـدون  ُ

ه هو أن يجعلوا أنفسهم مستقلني، ولكن لشـد مـا واليشء الوحيد الذي ال يقومون ب. عليه

تلكم مشكلة كبرية، ولكن ليست يف العالج الفرويدي فحسب؛ إنهـا مشـكلة . ّيغري التابعني

 .تصادفونها يف كل العالج التحلييل

إن هذا النوع من تأكيد العوامل الرشطية الذي جعل الناس عىل النحـو الـذي هـم 

ماذا بوسع : وهذه هي املسائل. الحقيقية واملهمة أكرث فأكرثُعليه يفيض إىل إهامل املسائل 

الناس أن يفعلوا لتخلـيص أنفسـهم؟ كيـف بوسـعهم أن يترصفـوا بصـورة مختلفـة؟ كيـف 

بوسعهم أن يستفيدوا من هامش الحرية الذي ميلكه كل فرد؟ وال ريب أن السؤال الحاسم 

 . ً أبدا عىل العمرهو ماذا بوسعهم أن يفعلوا اآلن؟ وهذا السؤال ال يعتمد

 أي العوامـل الكائنـة –وكان لفرويد مفهوم كانت فيه عىل األقل العوامل التكوينية 

 . ً تؤدي دورا-يف الشخص

 ويف –واليوم قـد انحـدر العـدد الكبـري مـن املحللـني إىل العـالج الرشطـي الخـالص 

 . العالقة ومن دون تأكيد ملسؤولية الشخص صاحب– الواقع، ليس عىل املستوى النظري

يكاد يكون صيغة معظم العالج الـنفيس، " ملاذا أنا عىل النحو الذي فيه؟: " والسؤال

وطريقتي يف " ملاذا أنا عىل ما أنا عليه؟"وليس " من أنا؟: "عىل حني أنني أهدف إىل أن أرى

ًمساءلة أناي تستدعي أن يسلط املرء عىل نفسه شعاعا سينيا، ألنك إذا مل تعرف ملاذا أنـت ً ّ 

 .عىل ما أنت عليه، لن تعرف من أنت
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  عند العامل واملحلل النفيس الشهري سوليفاناملفهوم التحلييل النفيس لإلنسان

كـان يعمـل . انطلق سوليفان يف عمله بصورة بالغة اإلثارة لالهتامم وشديدة اإلقناع

 يكـون أراد أن. يف مشفى القديسة إليزابث يف واشنطن وطلب السامح لــه بـإجراء اختبـار

 ال يود أن تكـون لديـه إال املمرضـات ً- وكان ذلك رشطا–لـه قسم ملرضاه، ويف هذا القسم 

املنتقيات واملتعلامت اللوايت من دأبهن أال يترصفن إال بطريقـة إنسـانية نحـو املـرىض، ويف 

ًذلك الحني مل يكن هناك عالج نفيس، وال عقاقري حـتام، ومل يكـن يفعـل شـيئا مـع املـرىض  ً

. ُّظهار شخصيته، التـي فيهـا احـرتام هائـل للمـرىض الـذهانيني، وللسـلوك املختلـفسوى إ

ًوأظهرت نسبة الشفاءات العفوية تبدالً ملحوظا فهؤالء املرىض الذين ال تسـاء معـاملتهم، . ّ

ّوال يذلون، ويعاملون بوصفهم برشا، كانت النتيجة أنهم تعافوا، وهذه بينة كافيـة عـىل أن  ً َ ّ َ ُ

ّفالتغري السيكولوجي يف هذا النظـام ميكـن .  مجرد واقعة فيزيولوجية عضويةُّالذهان ليس

ًأن يحدث شفاء مريض من شأنه، يف مشفى للدولة أن تسوء حاله ومييس ذهانيـا مزمنـا يف  ً ُ ُ ِ ُ

 .ذلك الوقت

الغريـزة الجنسـية، بـل العالقـة إدراكـه أن املهـم لـيس ًوتكمن أهمية سوليفان نظريا يف 

 interpersonal" العالقـات الشخصـية املتبادلـة"ّ أي مـا سـامه – وآخـر الشخصية بـني شـخص

relations .الجـنيس، أي مـا وبينام كان فرويد يعتقـد أن محـور املشـكلة هـو انجـذاب الطفـل  

، مل يعتقد سوليفان وجامعته أن هذه هي املشكلة عىل اإلطالق؛ وهي يف الواقـع "عقدة "ُيسمى 

َالعـنرص املـريض، العـنرص الغريـب يف العالقـات الشخصـية يف فاملشكلة هي أن . ليست مشكلة

ِاألرسة هو الذي ميكن أن يحـدث الُفصـام ومثـت عـدد مـن الدراسـات البعيـدة عـن سـوليفان، . ُ

ًالدراـسـات البارـعـة الـتـي تظـهـر األرسة املوـلـدة للفـصـام ـكـام ـهـي حـقـا، وـقـد وـجـد اـملـرء  ّ   وال–َ
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ُ أن األرسة املولـدة للُفصـام، األرسة التـي تنـتج ً- سيام النـغ، ولكـن اآلخـرين وجـدوا أيضـا ّ َ

إنها ليست أرسة تساء فيهـا معاملـة الطفـل . الفصاميني، ليست أرسة ذميمة بصورة خاصة

إنها أرسة السأم املطلق، والفراغ املطلق، والجمود، وليست فيها عالقة . عىل وجه الخصوص

 .ىل االتصال الشخيصًألي شخص باآلخر، وتكاد متيت الطفل جوعا يف حاجته إ

ويعرف كل امرئ اليوم وتؤيده التجارب الحيوانية أن الدليل يشري إىل أن الطفل إذا 

ًمل يحظ باتصال طبيعي باكر باألم أو بالبديل عن األم، فإن ذلك يخلـق رضرا كبـريا لنشـأته  ً َ

 .إنها لحاجة حيوية عند الطفل. الالحقة

ه الكثريون من النـاس هـو أن الحاجـة ويعرف كل امرئ ذلك ويقبله، ولكن ما ينسا

إىل أن يكون لديهم هذا النوع من اإلثارة الشخصية املتبادلة تضـاهي الحاجـة األصـلية إىل 

فإذا مل تتحقق، ومل ميت الطفـل كاألطفـال . االتصال الجسدي باألم وتدوم مدة أطول بكثري

ِفهي ال تحدث ذلك التأثري– René Spitzالذين يصفهم رينيه سبيتس   ولكـن إذا - العميـقُ

كانت الحالة قاسية عىل نحو خاص، فإن الطفل يصبح شـديد الهشاشـة، شـديد الُفصـامية، 

ّشديد االنعزال بحيث أنه عندما يكون مثت قـدر معـني مـن التـوتر يحطمـه ذلـك فيغـدو 

ًفصاميا بائنا ً ُ. 

 أن ًوكان سوليفان أول معـالج نـفيس حـاول أن يخلـق نظريـة يف الُفصـام تعتقـد أساسـا

ًالُفصام ليس يف ماهيته مرضا عضويا بل هو يف أساسه نتيجـة عمليـة سـيكولوجية وال ريـب أن . ً

ُّذلك كان تحوالً من التحوالت الكربى يف النظرية الفرويدية، ألن فرويد اعتقد أن الذهاين ال متكن 

َّمساعدته، وأن الذهاين ال ميكن أن يحلل ّخل يف عالقـة تحـول وبرأيه أنه لرنجسيته الزائدة ال يـد. ُّ

ُّوال أزال أعتقـد أن املـرء ميكـن أن يعـرف الـذهاين بأنـه شـخص ذو درجـة متطرفـة . مع املحلل ّ 
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ًجدا من الرنجسية، أي ليس حقيقيا بالنسبة إليه إال ما يوجد يف داخله  الذي ال ينتمـي إال –ً

 ولكـن . ًيـا عنـده وال يشء ينتمي إىل العامل الخـارجي يكـون حقيق-إىل أفكاره، إىل شخصيته

ًللشخص اآلخر املقابل والـذي نقـوم بتحليلـه نفسـيا وعاطفيـا وسـلوكيا ً  الُفصـامي هـو يف ً

ًالوقت نفسه كثريا ما يكون شخصا حساسا للغاية وقادرا يف الواقع عـىل االسـتجابة للنـاس ً ً ً .

ومهام يكن، فيجب عىل الناس أن يكونـوا أشـد حساسـية مـن الشـخص العـادي، وعندئـذ 

ويف أمثلـة كثـرية، يعـرف حتـى أشـد املـرىض .  للفصامي ردة فعل، سوف يستجيبسيكون

باإلغامء التخّشبي ماذا يجري ويستجيبون بأسلوبهم الخاص، وميكن أن يقولوا بعدئذ، متى 

َكانوا خارج الحالة، وماذا خربوا؛ وكيف فهموا ما كان يجري َ. 

ميـة مـن أوجـه التحليـل إن سوليفان وهذا الرتاث الكيل هو وجه جديـد بـالغ األه

ُّالنفيس، أعطى أول مرة للشخص الذهاين كرامة اإلنسان مستويف الصفات وبعـد كـل يشء، . َ

ُّفإنه مل يحرر اإلنسان املرىض الذهانيني من أغاللهم إال   .بعد جهد جهيد ُ

ُإن الذهاين ال يزال ينظر إليه  وأود أن أقـول كـذلك مـن جانـب معظـم األطبـاء -ُّ

ًليديني، بوصفه مخبوالً، بوصفه شخصا مختلفا كليا، يف الخارج، ولدى القلـة النفسيني التق ً ً

. ًمن األطباء النفسيني القدرة عىل الشعور بأن شيئا من الُفصامي موجود يف كل فـرد منـا

موجـود ) جنون العظمة واالضطهاد(ًومن املؤكد أن شيئا من الشخص املصاب بالبارانويا 

.  والبارانويا حالة هي مسألة درجة فقـط-ء من بعض النواحيفنحن كل هؤال. ٍّيف أي منا

. ًفحتى حد معـني نـدعوها طبيعيـة، ولكننـا إذا مل نسـتطع أن نحتملهـا دعوناهـا مرضـا

ًوهكذا فام من حالة من هذه الحاالت الذهانيـة شـديدة االخـتالف حقـا، وتخلـق مثـل  ُّ

 ًالـذي نقـوم بتحليلـه نفسـيا  للشخص اآلخر املقابل وو. هذه الفجوة العميقة بني البرش
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ًوعاطفيا وسلوكيا ً الذهاين ليس عىل غري ما هو معهود يف اإلنسان، ومعـدوما مـن الصـفات ً ُّ

ً للشـخص اآلخـر املقابـل والـذي نقـوم بتحليلـه نفسـيا ًاإلنسانية، ومختلفـا عمـن يسـمى 

ًوعاطفيا وسلوكيا  . العاديً

 ًعرصنا بوصفها تحديا للتحليل النفيسمشكالت 

. ًفهم من التحليل النفيس تقليديا أنه عملية عالجية للناس الـذين يكونـون مـرىضُي

ّفإذا كان لدي ما يرغمني عىل الشك يف كل يشء، الشك االستحواذي، وإذا كانت لـدي ذراع  َّ

َمشلولة عن منشأ نفيس، فإن ذلك عرض مريض وطيد ََ وليس التحليـل الـنفيس هـو املـنهج . َ

والناس تشفيهم اليوم املناهج . َمرء أن يشفى من األعراض املرضيةالوحيد الذي ميكن به لل

الكثرية املعلنة؛ وهناك كل أنواع األسامء، وإذا كانت املسألة مسألة شفاء، فـإن الكثـري مـن 

 .هذه املناهج مناهج جيدة

ففـي الحـرب العامليـة األوىل ابتكـر طبيـب أملـاين . وبوسعكم شفاء الناس بـالرتويع

لجنود املصابني بصعقة الحرب من جراء القتال والذعر؛ وكان العالج الشـايف طريقة لشفاء ا

ًالذي استخدمه هو وضع أجسامهم تحت تيار كهربايئ قوي، يؤمل كـام يبـدو إيالمـا عميقـا  ً

، وكاـنـت طريقـتـه ـهـي املعالـجـة Dr. Kaufmannوـكـان اـسـمه اـلـدكتور ـكـاوفامن . ًـجـدا

ّوكانت تعـذيبا رصفـا، وتبـني . من شأنها أن تشفيوكانت معالجة طبية، وكان . الكاوفامنية ً ً

ّأن الخوف من هذا التعذيب كان أشد من الخوف والـذعر مـن الوجـود يف الخنـادق مـرة 

َوهكذا، وبهذا النسق الرتويعي، ُشفي الناس من العرض املريض. أخرى َ وال ريب أن مسـألة . َ

 مل يكن لها عنـد الـدكتور ُماذا كان يجري للشخص حني يكون لديه رعب يطرده رعب أكرب

 .ًكاوفامن وعند الجيش عموما أهمية خاصة

ًإال أن أعراضا مرضية كثرية تشفى ورمبا حرصيا بالتحليل النفيس، وأعنـي ًَ َ 

 



 

60 

y

َ بها بعض أحوال الشكوك االستحواذية، وكل أنواع األعـراض املرضـية االسـتحواذية، وبعـض 

ّودعوين أقدم مثـاالً . ن يكون ذلك سهالً للغايةويف بعض األحيا. َاألعراض املرضية الهستريية

ّعىل حالة شديدة السهولة، عىل معالجة تحليلية جد بسيطة مل يستغرق فيهـا الشـفاء مـن 

َالعرض إال ب َلديها شكوى، ولـديها عـرض مـريض هـو أنهـا كلـام غـادرت امرأة . ضع ساعاتَ ََ َ

مشـتعالً أو أنـه لسـبب آخـر منزلها، كانت لديها فكـرة اسـتحواذية أنهـا قـد تركـت الغـاز 

ّسيشب حريق؛ وأينام كانت كان لديها ما يرغمها عىل العودة إىل منزلها لرتى أنه ليس فيه 

ًقد يبدو ذلك بالفعل أمرا خفيفا عندما يتحدث عنه املرء، ولكنه كـان مـدمرا متامـا . حريق ً ً ًّ

رع عائدة، وكان هـذا ُفكانت تضطر أن ته. ًلكل حياتها ألنها عمليا مل تكن تستطيع الخروج

ُالعرض ال يقهر َ ُوذكـرت أنـه قـد أجريـت لهـا عمليـة الستئصـال . ثم تكلمت عن ماضـيها. َ

الرسطان قبل زهاء أربع أو خمس سنوات وقد أخربها الجراح الذي مل يكن مرهف الشعور 

أنه ولو أن الخطر قـد زال يف الوقـت الحـارض وال ريـب فقـد يكـون مثـت انبثـاث للخاليـا 

ًوكان ذلـك، حـتام، توقعـا مخيفـا . ية فيمكن بذلك للرسطان أن ينترش انتشار النارالرسطان ً ً

.  وكانت مذعورة للغاية مـن انتشـار املـرض- وكان هذا شأنه لكل من يقال لـه ذلك–ًجدا 

وهكـذا مل . ْونجحت يف ترجمة الخوف من أن ينترش املرض إىل الخوف من أن تنـترش النـار

َل كانت خائفة من النار، وبينام كان ذلك مصدعا، فـإن العـرض تكن خائفة من الرسطان، ب ً ّ

 .َاملريض نفسه كان شفاء من خوف أكرب، هو الخوف من اإلصابة بالرسطان

 أن -قد كانت بعد زهاء خمس سنوات من عمليتهـاووصادف يف تلك اآلونة 

ًفرص معاودة االنبثاث كانت ضئيلة نسبيا وهكذا فقـدت يف تلـك اللحظـة خوفهـا 

 ولـكـن إذا فـكـر اـملـرء . ن الـنـار ـمـن دون أن تـكـون خائـفـة آنـئـذ ـمـن الرسـطـانـمـ
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ًأن ذلك حدث قبل ثالث سنوات، فمن املشكوك فيه أنه هل يحسن املرء صنعا إذا جعلهـا 

تعرف خوفها من النار، ألنها يف ذلك الحني، لو أصبحت شاعرة بـذلك، النتابهـا خوفهـا مـن 

ًالرسطان مجددا وكان من شأن ذل ًك أن يكون أشد إيالما وإقالقا من خوفها من النار بكثريَّ ً ّ .

َوهنا تجدون عرضا مرضيا شديد البساطة، يكاد يكون أبسط عرض ميكن أن تصادفوه، وهو  َ ََ ًَ ًَ

ًيزول عىل الفور تقريبا عندما يرتجم ويربط مبا يخاف منـه اإلنسـان حقـا ًَ ُ واآلن فـإن جـّل . َ

ُقول إنه عموما يف األحوال التـي يسـتخدم فيهـا التحليـل الحاالت معقدة، ولكنني أود أن أ ً

ًلعالج األعراض املرضية هذا يكون التحليل كافيا َ. 

ويف زمن فرويد كان معظم النـاس الـذين يـأتون إىل الطبيـب الـنفيس يعـانون مـن 

ّوإنه لتبـدل، . أعراض كهذه، وال سيام من األعراض الهستريية، التي هي اآلن شديدة الندرة

ّ أن تروه اآلن، تبدل يف أسـلوب العصـاب يـالزم تبـدل الـنامذج الثقافيـةميكن والهسـترييا . ّ

ّاندالع شديد لإلحساس وإذا رأيت شخصـا هسـترييا بكـل هـذا االنـدالع لالنفعـال يصـوت  ً ً

ويصيح وما إىل ذلك، فقد تخال أنك يف زمن خطيب القرن املايض، أو زمن الرسائل الغرامية 

وذلـك . ألمور التي إذا رأيناها اليوم يف األفالم بدت واضـحة الغرابـة كل هذه ا–وهلم جرا 

إن لـدينا أسـلوب األمـر الواقـع، ونحـن ال نظهـر . ألنه لدينا أسلوب مختلف كل االخـتالف

الكثري مـن األحاسـيس، واليـوم فـإن األعـراض الُفصـامية، أعـراض فقـدان االتصـال بالنـاس 

 .ةاآلخرين وبنتائجهم، هي األعراض املتكرر

ال –ويف زمن فرويـد كـان النـاس يعـانون يف الدرجـة األوىل مـن أعـراض 

ويف ذلـك الحـني . الهسترييا وحدها وال شك، بل كذلك من األعـراض اإلرغاميـة

َكان الناس الذين لـديهم مـرض ذو عـرض حقيقـي جسـيم، وميكـن أن يثبتـوه  َ

 ن معظـموأود أن أقـول اليـوم إ. بوجود األعراض، يذهبون إىل الطبيب النفيس
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داء "ّ الذين يذهبون إىل املحلل الـنفيس هـم أنـاس يعـانون مـام تعـود فرويـد أن يـدعوه 

ال أعراض عىل اإلطـالق، . ، القلق الذي هو الصفة املميزة لقرنناmalaise du siecle" القرن

ّبل إحساس بعدم السعادة، والغربة، وال حتى أرق، ولكـن الحيـاة ال معنـى لهـا، وال تلـذذ  َ

ّوهم يتوقعون أن يبـدل التحليـل الـنفيس . ّاة، بل انسياق، بل إحساس بتوعك غامضبالحي

َويدعو املرء ذلك تحليل الطبع، تحليل الطبع كليـا، ولـيس بـاألحرى تحليـل العـرض، . ذلك َ ً

ّألنك ميكن أن تقول فعالً إنه يوجد أناس يعانون من هذا التوعك، الذي ال ميكـن للمـرء أن 

ّ الوجه الصحيح متاما ولكنه يحس به مبنتهى الدقة من تفحص نفسـه ّيعرفه بالكلامت عىل ّ ً

 .ّوتفحص نفوس اآلخرين

وقد أطلق املرء عىل هذا النمط من التحليل النفيس تحليل الطبع الذي هو إىل حد 

وال يشء . ما االسم أو الكلمة األكرث علمية واملناسبة لـ النـاس الـذين يعـانون مـن أنفسـهم

وهـم ال يعرفـون مـاذا يفعلـون .  كل يشء ولكنهم يعانون من أنفسـهمإنهم ميلكون. خطأ

إنها أحجية؛ . بأنفسهم، وهم يعانون من ذلك، وهو عبء، وهو مشكلة ال يستطيعون حلها

وهم يستطيعون حل أحجية الكلامت املتقاطعة ولكنهم ال يستطيعون حل األحجيـة التـي 

 .تقدمها الحياة إىل كل فرد

. ًليـل الـنفيس بـاملعنى الكالسـييك لـيس كافيـا لهـذا الـنمط مـن الـداءوالرأي عنـدي أن التح

 وال . ّواملطلوب هو منط مختلف ألن هـذا الـداء يعـادل مسـألة التغـري الجـذري يف الشخصـية الكليـة

ّميكن ملن يعـاين مـن هـذا الـداء أن يحلـل بنجـاح مـن دون تغـري جـذري ومـن دون تحـول طبعـه ّ َّ .

وميكن لنظرية األنظمة الحديثة أن توضح . نات الزهيدة ال تفعل أي خريوالتغيريات الطفيفة والتحسي

 أي أنـهـا ليـسـت مـجـرد املجـمـوع .  نـظـام-أو املنظوـمـة–وأـنـا أـشـري إىل أن مفـهـوم الشخـصـية . ذـلـك
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ّفإذا تبدل جزء واحد من البنية أمل ذلـك بكـل األجـزاء األخـرى. الكيل لألجزاء، ولكنها بنية ّ .

ّاسـك؛ وهـي متيـل إىل رفـض التغـريات ألن هـذه البنيـة ذاتهـا متيـل إىل وللبنية يف ذاتها مت

 .املحافظة عىل ذاتها

ولتقـديم مثـال . ًفإذا أحدث املرء يف هذه البنية تغيريات طفيفة، فإنها ال تتغري كثريا

كانت الفكرة الشائعة هي تغيري الوضع يف حي فقري ببناء دور أجود يف الحـي  : بسيط أقول

 يحدث؟ إنه بعد ثالث أو خمس سنوات تكون الـدور الجميلـة الجديـدة مثـل ماذا. الفقري

ملاذا؟ ألن الرتبية قد ظلت نفسها، والدخل قد ظل نفسه، والصحة . ًدور الحي القديم متاما

ّ أي إن النظام ينمو فوق هـذا التبـدل -قد ظلت نفسها، والنامذج الثقافية قد ظلت نفسها

ولـيس مبقـدوركم . لتي تندمج بعد فـرتة يف النظـام الكـيلالطفيف، هذه الواحة الصغرية، ا

 فغـريتم يف الوقـت نفسـه الـدخل، والرتبيـة، -تغيري الحي الفقري إال إذا غريتم النظام الكيل

ًولكـنكم إذا غـريتم جـزءا . وعندئـذ سـتغريون الـدور كـذلك. والصحة، ومعيشة الناس كلها

ًواحدا فليس ذلك كافيا  يهـتم -ز القـولإن جـا– تأثري النظام الذي وذلك ال ميكن أن يقاوم. ً

 . ًببقائه حيا

وإذا حـاولتم القيـام بتغيـريات طفيفـة فـإنكم . وباملعنى نفسه فالفرد نظام أو بنية

رسعان ما تجدون أن هذه التغيريات ستزول بعد مدة من الزمن، ذلك أنه مل يتغـري يشء يف 

ّالحقيقة وأنه لن يحدث التغري إال التحول األسايس ّ ومن شأن ذلـك . ً جدا يف نظام الشخصيةُ

وإن خطـوة واحـدة متكاملـة، . أن يشمل تفكريك، وعملك، وإحساسك، وتحركك، وكل يشء

وأنتم ترون األمـر نفسـه يف . كلية، أشد نجاعة من عرش خطوات ال تسري إال يف اتجاه واحد

ًالتغري االجتامعي، حيث ال يحدث تغري واحد أثرا دامئا كذلك ً ِ ُ ّ. 
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 ط العالج والتحسني النفيس ورفع الروح املعنويةرشو

 :املقدرة عىل النامء النفيس -

َ الطبع واسع االنتشار اليوم، وجب علينا أن نطرح السؤالإذا فكرنا يف عصبية ملـاذا : َ

ًبيا؟ ملاذا هـو لـيس كـام يريـد أن يكـون، أي ً عىل النحو الذي ندعوه كئيبا عصينشأ شخص

  اليسري؟ ياة إال اليشءه من السعادة يف الحليس لـ

ًأود أن أشري إىل اعتبار هو نتيجة مالحظتي يف الحياة، وهو أن مثت قانونا عاما هـو  ً

ن يحظـى مـن الحيـاة بأحسـن مـا يكـون مـن اللـذة ن كل إنسان يريد أن يحيـا ويريـد أأ

 .، وال أحد يريد أن يشقىإنسانواإلشباع، ككل حيوان، وكل 

يعـانون أكـرث أو أقـل يكمـن يف أو   ،صـحة أو أقـلوالسبب الذي يجعل الناس أكرث 

ًالـذي يكـون نظاميـا يف سـن ( بسبب ظروفهم، وأخطائهم، وسوء تـوجيههم لحيـاتهم أنهم

، وكـذلك يف بعـض األحيـان بسـبب العوامـل التكوينيـة واالتحـاد الخـاص )الثالثة فام بعـد

نمـو الـذي ميكـن أن للظروف، ال تكون لديهم الرشوط املناسبة لتحقيق الحد األعىل من ال

 .كسيحةخاطئة أو ولذلك ينشدون خالصهم بطريقة . يبلغه الشخص البرشي

وأريد أن أقارن إمكانيات النمـو الـنفيس الكسـيحة بشـجرة يف الحديقـة؛ إنهـا بـني 

ّوقد منت هذه الشـجرة معوجـة . جدارين يف إحدى الزوايا ويصل إليها القليل من الشمس

وإذا أردت . النحو ألنه سبيلها الوحيد إىل الوصول إىل الشـمسًمتاما، ولكنها منت عىل ذلك 

ّأن تتكلم عن هذه الشجرة كام تتكلم عن إنسان قلت إنها إنسان كسيح قبيح ألنه معـوج 

ولكـن ملـاذا هـو عـىل ذلـك . ًإنه ليس كام يجب أن يكون، وفقا الستعداداته الكامنة. ًمتاما

وهذا ما أعنيه هنـا، يسـعى . ول عىل الضوءالنحو؟ ألن هذه كانت طريقته الوحيدة للحص

 ولـكـن إذا كاـنـت. ـكـل اـمـرئ إىل الوـصـول إىل الـشـمس والحـصـول ـعـىل اـلـنامء يف الحـيـاة

  



 

65 

y

ظروفه هكذا بحيث ال يستطيع الحصول عىل ذلك بطريقـة أكـرث إيجابيـة، فإنـه سيحصـل 

يضة، بطريقة هنا معناها الرمزي، أي بطريقة مر" ّمعوجة"وأقصد بـ . ّعليه بطريقة معوجة

وعـىل املـرء . ًومع ذلك يظل إنسانا، يبذل أقىص مستطاعه للعثور عىل حل لحياته. منحرفة

 .أال ينىس ذلك

 - كـام ميكـن أن تقولـوا–ّوإنها ملهمة عسرية للغاية أن يغري املرء نفسـه وأن يحقـق 

ؤكد أنها من املو. ويف الحقيقة كانت تلك غاية األديان كلها، وجل الفلسفات. تحويل الطبع

فقد كانت كل هذه الرسـاالت تسـعى إىل اكتشـاف . اإلسالمحتى يف  كانت غاية الفلسفات

ْماذا بوسع اإلنسـان أن يفعـل ليمـنح نفسـه التوصـيات، ويهـدي نفسـه إىل أفضـل هـدي  َ

ويعمـل أكـرث النـاس بـدافع مـن . ًوأسامه وأكرثه صحة وفرحا، إىل أقـوى هـدي يف العـيش

ُإنهـم مل يصـلوا بعـد . ّوذلك يعني أنهم متكلون: نهم مدينون لهالواجب، ألنهم يعتقدون أ

هذا أنا، وهذه حيايت، وهذا اقتناعي، وهذا "إىل مرحلة إثبات الذات، مرحلة طرح أنفسهم 

ً بل وفقا ملا ميكـن - فمن شأن ذلك أن يكون غري عقيل–ًشعوري، وأنا ال أعمل وفقا لنزوايت 

ّ، أو كام ميكن أن يقـال، وفقـا للمتطلبـات املاهويـة أو أن يدعوه املرء التجيل العقيل لذايت ً

واملقصـود بــ ". وضد الدوافع التي هي غـري عقليـة كـذلك. القدرات املاهوية يف شخصيتي

 ً.هنا التي تنتمي إىل ماهية ذايت بوصفي إنسانا" املاهوية"

إن وظيفـة : "p. 4.Whitehead 1967ًمـاذا يعنـي أن أكـون عقليـا؟ قـال هوايتهـد 

 ". لعقل هي ترقية فن الحياةا

ك، كـل إن العقيل هو كل ذلـ: ّولو أردت أن أعرب عن ذلك بكلاميت لقلت

نمو البنية ونشأتها، وغـري العقـيل هـو كـل تلـك األعامل والسلوك، التي تهتم ب

 ّاألعامل السلوكية التي تعوق منو الكيان وبنيته وتقيض عليه، سواء أكان الكيان
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ًوقد تطورت هذه األمور، وفقـا للنظريـة الداروينيـة، لتكـون الجانـب . ًناً نباتا أم كان إنسا

ًومن ثم فهي ترفد أساسا مصـالح . اآلمن من مصالح الفرد والنوع يف البقاء عىل قيد الحياة

 ً.والجوع والظأم عقليان متاما. فالرغبة الجنسية عقلية. الفرد والنوع ولذلك هي عقلية

ًولوال ذلـك ولـو كـان اإلنسـان حيوانـا لكـان . ّدد بالغرائزبلية اإلنسان أنه قليل التح

ّ إذا تخلصتم من عادتكم يف التفكري وهي الخلط بـني ً- وكل حيوان عاقل متاما–ًعاقالً متاما 

والعقـيل ال يعنـي بـالرضورة اليشء الـذي هـو فكـر؛ بـل يشـري العقـيل يف . العاقل واملفكر

 .ًالحقيقة كثريا إىل العمل فقط

ًإذا وضع أحدهم مصنعا يف مكان فيه العمل عزيز املنـال وغـايل :  املثالوعىل سبيل

الثمن ويحتاج إىل العامل أكرث من اآلالت، فإنه يترصف من الوجهة االقتصادية بطريقة غري 

ُعقلية ألن عمله محتوم لـه أن يضـعف نظامـه االقتصـادي، نظـام معملـه، ويـقيض عليـه، 

ُوسيالحظ ذلك وشيكا عندما يفلس ب  .عد سنة أو سنتنيً

، يتكلم االقتصـاديون Frederick Winslow Taylorومنذ فريدريك وينسلو تيلور 

. ن معنـى العقلنـة السـيكولوجية النفسـية الحقيقيـةًمبعنى مختلف متاما ع" العقلنة"عن 

فالعقلنة تعني تغيري أنهاج العمل بطريقة تكون أوىف من وجهة نظـر األداء األفضـل لهـذه 

 .  ال من وجهة نظر اإلنسان–تصادية الوحدة االق

. إن غرائزه ليست غري عقلية، وإمنا أهواؤه هـي كـذلك: ًووفقا لإلنسان عىل املرء أن يقول

فليس عند الحيوان حسد، وال تدمريية من أجل ذاتها، وال رغبة يف االستغالل، وال سادية، وال رغبة 

وهـي تظهـر يف .  الحيوانـات عـىل اإلطـالقًيف الهيمنة، فكل ذلك أهواء تكاد عموما ال توجد عند

ُاإلنسان ال ألن لها جذورها يف غرائزه، بل ألنه تنتجها رشوط مرضـية معينـة يف بيئتـه التـي تنـتج  َُ َ 
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إذا كانـت لـديك بـذرة شـجرية ورد، : ً مثـاالً بسـيطاولنقـدم. الخصائص املرضية يف اإلنسان

ء جميلة الورد تحتـاج عـىل وجـه الدقـة ُرة ليك تنتج شجرية كاملة النامعرفت أن هذه البذ

َإىل ذلك القدر من الرطوبة، والحرارة، وإىل نـوع خـاص مـن الرتبـة، وإىل أن تـزرع يف أوان  ُ

 إذا مل تتعـرض إىل اآلفـة أو الظـروف –رة افرت هذه الرشوط، فإن هذه البـذفإذا تو. معني

 يف تـراب رطـب رةالبـذمو إىل وردة تامة، وإذا وضـعت  سوف تن- الخاصة األخرىقاسية ال

وإذا وضعتها يف رشوط ليسـت أفضـل الرشوط، فإنـك . ًرة متاما وتلفتللغاية، تعّفنت البذ

ُستحصل عـىل شـجرية ورد، ولكـن شـجرية الـورد سـوف تسـفر عـن عيـوب يف منائهـا، ويف 

رة شجرية الورد مل تكن مستعدة أن تنمو متام النمـو ألن بذ. رها، ويف أوراقها وكل يشءأزها

ويصدق  ً-بياُ وذلكم أمر ال يكتشف إال تجري–ً إذا كانت الرشوط املتوافرة تؤدي تجريبيا إال

ًذلك عىل الحيوان أيضا، كام يعلم أي حيوان ولود، ويصدق عىل اإلنسان أيضا ونحن نعلـم . ً

وإذا مل تتـوافر هـذه الرشوط، . أن كل إنسان يحتاج من أجل منوه الكامل إىل رشوط معينة

 برد بدالً من الدفء، وإذا كان مثت إرغام بدالً مـن الحريـة، وكانـت السـادية إذا كان مثت

َّبديالً من االحرتام، فإن الطفل لن ميوت بل سيصبح طفالً معوجا، كام رأينا شـجرة معوجـة  ً ّ

وهـذه األهـواء، التـي هـي أهـواء . عندما مل تحصل عىل أي قدر تحتاج إليه مـن الشـمس

.  إمنـا هـي أهـواء اإلنسـان غـري العقليـة–رشوط غري الكافيـة َّمعوجة، والتي هي نتيجة ال

وميكن أن يقال فيها إنها ال ترفد النظام الداخيل لإلنسان، بل تجنح إىل إضـعافه، أو تـقيض 

 .ًعليه يف مآل األمر، وأحيانا حتى باملرض

  والـذي داماإلنسـانرويد باالخرتاق العلمي األخري عن نفـس وقد جاء ف

َّ القناع عن الفكر مبعرفة أن الصـدق ال يعـرف بإثبـات أن لـدى إنه خلع: ًقرونا ُ

َّألن أحدا من الناس ميكن أن يكذب بأحسن النيـات أو مـع–املرء نيات حسنة  ً 
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ّ الشعور بأنه مخلص متاما، ألن أكاذيبه ليست شعورية، وإىل جانب ذلك، قد ًم فرويد بعدا ً ُ

" أنـا مل أقصـد ذلـك"ت اإلنسانية، ألن العـذر و اإلخالص، يف العالقاًجديدا ملشكلة الصدق، 

ً قد فقد حقا أهميتـه -الذي هو العذر التقليدي لعدم النية فيام يبدو أن العمل يدل عليه

 .منذ نظرية فرويد يف زلقات اللسان والحوادث األخرى

فالشخص لـيس : ومنذ فرويد كان ال بد من إعادة النظر يف املشكلة األخالقية كذلك

وهذا يكون حيث تبدأ املسـؤولية، .  يفكر فيه وحسب بل كذلك عن ال شعورهمسؤوالً عام

وأنـا أقـول . والبقية قناع، البقية ال يشء؛ ويكاد ما يعتقد به املرء ال يسـتحق اإلصـغاء إليـه

ًإنـك لتجـد أقـواالً كثـرية وتأكيـدات كثـرية وألفاظـا كثـرية ال تكـاد : ذلك بيشء من املبالغة

مـن الصـورة التـي أي جـزء ألنك تعرف أنها كلها جزء من األمنوذج، تستحق اإلنصات إليها 

 .يود أحدهم تقدميها

 للشـخص اآلخـر املقابـل والـذي ويف رأيي أن األمر املهم بالنسبة إىل العالج هـو أن 

ًنقوم بتحليله نفسـيا وعاطفيـا وسـلوكيا ً  يسـتطيع تنقيـل شـعوره أو شـعورها باملسـؤولية ً

ًا كبريا مام يجري يف التحليل يقوم عىل افرتاض يفرتضه الكثري مـن وأعتقد أن قدر. والفاعلية ً

هو أن هذا نهج يسعد بـه املـرء بـالكالم مـن دون القيـام باملجازفـات، ومـن دون : املرىض

 . معاناة، ومن دون أن يكون فاعالً، ومن دون اتخاذ قرارات

ًعيدا بـالكالم، فال أحـد يصـبح سـ. إن هذا ال يحدث يف الحياة وال يحدث يف التحليل

 .وال حتى بالكالم من أجل الحصول عىل تفسريات

وال مناص للمريض ليك يتغري من أن تكون لـه إرادة هائلة ودافـع قـوي 

ّوكل شخص يلوم شخصا ما فيتملص بذلك من املسؤولية. ّإىل التغري وإذا قلت . ً

 وال . ّفأنـا ال أتهـم أي أحـد. املسؤولية، فأنا ال أتحـدث مـن وجهـة نظـر قـاض
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فال أحد : ولكن يظل ذلك حقيقة واقعة. ّأعتقد أننا منلك الحق يف اتهام أي أحد كأننا قضاة

يتعاىف ما مل يكن لديه شعور متزايد باملسؤولية، وباملشـاركة، ويف الحقيقـة بـالفخر بإنجـاز 

 .معافاته

ّوهناك رشوط معينة تـؤدي إىل النمـو الصـحي لإلنسـان ورشوط معينـة تـؤدي إىل 

َاهر املرضية، واملسـألة الحاسـمة هـي اكتشـاف مـا هـي الرشوط املفضـية إىل الـنامء الظو

 .ّالصحي لإلنسان وما هي الرشوط املولدة للمرض

َويف الحقيقة فإن مناء اإلنسان موضوع كان يعالج تحت صـنف فلسـفة األخـالق يف 

عـايري املفضـية إىل ألن فلسفة األخالق هي يف ماهيتها املحاولة إلظهار تلك امل. تاريخ الفكر

 .النمو الصحي لإلنسان

وما يكاد املرء يتكلم عن الناس حتـى يقـول النـاس إن ذلـك حكـم قيمـي ألنهـم ال 

إنهـم يريـدون أن يعيشـوا بسـعادة مـن دون أن : يريدون أن يفكروا يف املعايري الرضوريـة

 Meister Eckhartوكام قـال مايسـرت إكـارت . يعرفوا كيف السبيل إىل أن يعيشوا بسعادة

ّكيـف بوسـع اإلنسـان أن يـتعلم فـن العـيش وفـن املـوت مـن دون أي : "يف إحدى املرات

ًوذلكم صحيح متاما وهو أمر فاصل متاما" تعليم؟ ويعتقد الناس اليوم أنهم يستطيعون أن . ً

ولديهم كل أحالم السعادة، ولكـن لـيس لـديهم أدىن فكـرة عـن . يصبحوا يف غاية السعادة

 .ضيةْ وال إىل أي نوع من الحياة املرملفضية إىل السعادة،مسألة الرشوط ا

ولدي اقتناع ومثال متميز حول مسألة كيف من شأن الثقافة أن تكون ذلك 

ًوليس أنني أستطيع أن أقدم مخططا دقيقا ملسـألة كيـف . املفيض إىل حسن الحال ً

تنفيـذه ّينظر ذلك املجتمع نظرة تخصصية، ألن ذلك بالغ الصـعوبة، ومـن املحـال 

ـوم ـل ـي ـيل ـك ـدة بالتفـص ـياء جدـي ـأ أـش ـدة تنـش ـروف الجدـي ـه يف الـظ ـا، ألـن  .ًعملـي

 يف ثقافـة : ّ ولكن بالرغم من ذلك فاملثال األخالقي الذي لدي اقتناع متميز بـه هـو
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ِكهذه يكون املقصد األسايس للحياة هـو النمـو الكامـل لإلنسـان ال لألشـياء وال لإلنتـاج وال 

ًمو الذي تكون فيه سريورة العيش نفسها، إن أردتم، عمالً فنيا، بوصفه الن. للغنى وال للرثاء

ّرائعة حياة أي شـخص، تتمسـك بـالقوة الُفضـىل والـنامء األفضـل، وهـي اليشء األهـم يف 

 .حياته

مختلـف باملقارنـة مـع ما املهم؟ إن الجواب يف ثقافتنا اليـوم : والسؤال الحاسم هو

 عـىل ،السـابقةن و اليشء عن الجواب، ولنقل، يف القرًويظل مختلفا بعض. العصور السابقة

ِفقد كانت مثت فكرة هـي أن الحيـاة هـي حقـا مقصـد العـيش، . األقل بني الناس أنفسهم ً

ومـا . ًأما اليوم فلـم يعـد ذلـك مهـام. ًفالقصد من أن نولد هو أن نصنع من حياتنا شيئا ما

ًيعده الناس مهام هو تحقيق النجاح، واكتساب السلطة،  واكتسـاب الجـاه، والصـعود عـىل ّ

ًولكنهم يصبحون متبلـدين بوصـفهم أناسـا؛ ويف الحقيقـة . ّالسلم االجتامعي، وخدمة اآللة ّ

ّوعىل الرغم من أن الناس يتحسنون يف فـن جنـي املـال . فإن جل الناس تسوء حالهم قليالً

ًوفن االحتيال فإنهم ال يتحسنون بوصفهم برشا ّ. 

ًئا وال يغدون ناجحني يف يشء إال إذا اعتقدوا أن هـذا أهـم إن الناس ال يتعلمون شي

لن يتعلمـوا   كام يشعر معظم الناس–والناس الذين يريدون أن يتعلموا . يشء يقومون به

ًولو أردت أن تصري نجارا ماهرا لوجـب عليـك القيـام . أي يشء صعب بالتـدرب واملامرسـة ً

تعلـم املهـن ً للمـرء كثـريا أن يـذهب إىل وخـري. والعمل املاهر واإلتقان وإكتسـاب املهـارة

أو أي يشء  والتجارة والهندسة والطب والكتابـة والتحـدث والخطابـة وغـري ذلـك واألعامل

 .ّمن أن يتعلم األشياء التي ليس لها تأثري يف حياته، بصورة مبارشة أو غري مبارشةخري آخر 

جرة  شـفإنـك سـوف تصـنعتفاح، الشجرة تحب َإذا كنت : وما أقوله هو

 لـه كثـرية  نظـر جهـات وو ورغباتـه وكيانـه أهدافـهتفاح جيدة؛ ولكل شخص 

 



 

71 

y

 الـذي ليس هناك شـخص آخـر مثـلالفريد، فهو بهذا املعنى . وليس هناك أناس متكررون

 وأهدافـه ه خلقـوإمنـا مظهـره أو اإلنسـان شـكل وليسـت املشـكلة هـي. بالضـبطيقابلـه 

  .وأعاملهوطبيعته 

ًإذا ًحسنا، : " أي أنك قد تقول،ىل وجهة نظر مختلفة وهيو أن هذا يفيض إوقد يبد

ًأنا أعتقـد أن صـريورة املـرء مجرمـا، وحتـى مجرمـا  ال ف".مجرم أكونسوف ً مجرما فُولدت ً

َجيدا تظل ظاهرة مرضية َ ًألن اإلنسـان ال يولـد لـيك يكـون مجرمـا، وألن اإلجـرام يف ذاتـه . ً

َظاهرة مرضية َ. 

حريـة املـرء بنفسـه وتبدأ مسرية املرء من . ًورة املرء حراصريوتكمن بداية النامء يف 

وإذا مل يحـرر الشـخص نفسـه مـن أبويـه وإذا مل . وليس مثت شك يف ذلـك. أبويهتأثره بوب

فإن باب االسـتقالل والتقدير لنفسك يشعر أو مل تشعر أكرث فأكرث بامتالك الحق يف التقرير 

 .ًأو طريقه يظل مغلقا عىل الدوام

قول إن أفضل يشء بوسع أي شخص القيام به هـو أن يسـأل نفسـه أو وأود أن أ

أيـن أنـا يف الـدرب الشـخيص إىل االسـتقالل باإلشـارة إىل رد فعـيل عـىل : "تسأل نفسها

وهناك نوع مـن الحـب الـذي ميكـن . إنني ال أقول إن عىل املرء أال يحب أبويه" ّأبوي؟

يطة أن يكونـوا قـد أرضوا مـن دون أن ّأن يكنه املرء حتى للناس الذين أرضوا املرء، رش

وبعض الناس ال يستطيع املـرء أن يلـومهم فعـالً؛ وبعضـهم . يعلموا أنهم كانوا مرضين

ًيكونون محببني إىل القلب متاما عىل الرغم من أنهم قد ارتكبوا أخطـاء كثـرية أو قـاموا  َّ

وب املختلفـة ضـد وهكذا ال يشري ذلك إىل املعاداة؛ وتلك الحـر. باألعامل املغلوط فيها

ًاآلباء غالبا ما تكون مجرد ستار من الدخان لالتكال الذي ال يزال موجودا عىل املرء أن : ً

وما دام عىل األبناء أن يثبتوا لآلباء أنهم عىل خطأ، فـال . يثبت للوالدين أنهام عىل خطأ

ّيزال عيل أن أثبت ذلك لوالدي   عليـه أن ًواملسألة هي أن املرء يكـون حـرا إذا مل يكـن. ّ
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وعىل ذلك فهذا هو أنا، وأنتام هام أنـتام، . يثبت أن والديه عىل خطأ وال أنهام عىل صواب

ًوإذا أحب بعضنا بعضا فذلك رائع، وتلك هي بداية أي درب إىل حرية املرء من أجل ذاته ّ- 

 . إليهُوال ريب أنه درب ال يعرف كذلك إال إذا سعى املرء

 بنفسهوالحياة  الواقع اربتخة واتجرباملرء عىل مقياس قدرة 

َلإلنسان ملكتان للحكم يف  : الحياة وعىل الواقع وهامَ

 وذلـك :ُ كام يجب أن يحكـم فيـه لـيك يسوسـهملكة للحكم يف الواقعلإلنسان ) 1(

وإذا . ًيعني أن حاجتي إىل البقاء حيا تجعل من الرضوري أن أحكم يف الواقـع لـيك أسوسـه

ّكان يف يدي حطب، فعيل أ ّن أراه حطبا لــه الصـفات الخاصـة املميـزة للحطـب إذا كنـت ّ ً

ّوإذا رأيـت أحـد األشـخاص يهـاجمني بسـالح، وكانـت ملـن أراه نيـات . ًأريد أن أرضم نـارا

أي أن فهـم الواقـع . عدوانية، فاعتقدت أنـه رسـول سـالم وبيـده حاممـة، فـإنني سـأموت

. ًيف اإلنسـان مرشوطـة بيولوجيـاّومعرفته بوصفهام رضوريان للتمكن منه إمنا هو وظيفـة 

 .ولجّل الناس تلك الوظيفة، وذلكم هو السبب يف أنهم يؤكدون وظيفتهم االجتامعية

َولكن لإلنسان ملكة أخرى) 2( فله وظيفة خربة الواقع ال عىل أساس مـاذا بوسـعه . َ

ن واآلن فـإن مـ. ولنقل، إنـه ينظـر إىل شـجرة. أن يعمل به، بل بوصفها خربة ذاتية خالصة

فينظـر " ماذا تستحق؟ هل يجب أن أقطعها؟: "ميلك الشجرة قد ينظر إليها من وجهة نظر

ولكننـي إذا نظـرت إىل العـامل  بوجهـة نظـر . ًإىل الشجرة أساسا من حيث قيمتها الرشائيـة

َّذاتية، أي بوصفه شيئا أراه ألن لدي عينني تريانه، وتشـعران بـه، وتتحسسـانه، كـان لـدي  ّّ ً

ًخرب هذه الشجرة بوصفها شيئا َ، ثم أإحساس بالجامل ًخـرب شخصـا آخـر أو َ كـام أً- رائعـا–ُ ُ

ًأنظر إىل شخص أو أكلم شخصا  مـاذا : "فإذا كنت أسـوس هـذا الشـخص، فـإن سـؤايل هـو. ّ
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وعندئـذ . وهلـم جـرا" فعل بهذا الشخص؟ ما هي نقاط ضعفه؟ ونقاط قوته؟بوسعي أن أ

ولكنني إذا كلمت . يحددها قصد فعل يشء ما بهفإن صورة املرء الكلية عن هذا الشخص 

ومل أحبب الشخص، وكنت غري مكـرتث، ونظـرت إليـه أو إليهـا، فلـن أ ،هأحببت وأالشخص، 

ّوعندئذ إما أن تكون لدي متعة كبرية، مبا يبعث عىل األمل، . ّتكون لدي مثل هذه املقاصد

ّوإما أن يكون لدي إحساس بالنفور، وإما أن يكون لدي إحسا . س مـن األحاسـيس األخـرىّ

ّ إذا كانت لدي القدرة عىل رؤية جذوره العميقة، وقـد أرى هـذا –وقد أرى هذا الشخص 

 .الشخص يف ماهيته الكلية، كام هو

ًإن هذه امللكة الذاتية، هذه القدرة عىل رؤية األشياء ذاتيا هي امللكة الثانيـة التـي 

ًتجدونها معربا عنها يف الشعور مثالً ، فإنـه "بالـلــهتشتعل الوردة مثـل "كتب شاعر فإذا . َّ

 .معتوه من وجهة نظر التفكري التقليدي اليومي

ومن الواضح أنه ال يشري إىل ذلك؛ إنه . خذوا وردة وحاولوا إرضام النار لسلق البيض

ّإنـه يتحسـس، يـرى، يخـرب خاصـية . ّيشري إىل االنطباع الذي تكون لديه مـن هـذه الـوردة ُ َ ّ

ًويخرب أحدهم ذلك ألنه شاعر؛ ونحـن ال نـدعوه معتوهـا، . ري يف هذه الوردةاالشتعال النا ُ َ

ًبل ندعوه شاعرا ألن لديه يف الوقت نفسه ملكة رؤية الوردة ذاتيا عىل هذا النحو، وكذلك  ًَ َ

ًملكة رؤيتها موضوعيا َ  .ّوهو عىل بينة من أنه ال ميكن بهذه الوردة املشتعلة إرضام النار. َ

 الناس اليوم تلك املقدرة، فهـم ال يسـتطيعون أن يـروا األشـياء إال ولقد فقد معظم

ًكام ميكن أن يقول املرء واقعيا، باملعنى األول، أي أنهم يعرفون العـامل بصـورة جيـدة جـدا  ً

 . كام ميكن االحتيال عليه

ولـكـنهم ـغـري ـقـادرين ـعـىل رؤـيـة يشء ـمـا ـسـواء أـكـان اليشء يف الطبيـعـة أم 

 ً، ذاتيـا، مـن دون قصـد اآلخـر املقابـلالشـخص أو نفسه نساناإلًموجودا يف طبيعة 
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. هـذه الصـورةوماهيـة هذا الصوت، ومصدر هذا املنظر، ومن غري معرفة غري خربة ومن  

َوميكن إذن للمرء أن يقول، إن الشخص يكون مريضا عنـدما ال تكـون لديـه ملكـة الرؤيـة  َ ً

ًولكننـا ال نـدعو أحـدا مـن النـاس . ارجيالذاتية كام يكون عندما يخفق يف رؤية العامل الخ

ًذهانيا ومريضا إال عندما ال تكون لديه املقدرة عىل الحكم يف الواقع الخارجي ً ُ. 

ًإذا مل تكن للشخص القدرة عىل رؤية أي يشء ذاتيا فنحن ال ندعوه مريضا، أو نقول  ً

ً مريضـا إال نحـن ال نـدعو: والسبب بسـيط. إنه مريض كام من شأن الطراز األول أن يكون

فإذا كان أحدهم أبلـه، . ًومفهوم املرض اجتامعي ماهويا. من يتعارض مع األداء االجتامعي

ًأبله انفعاليا، أبله فنيا، ال يفهم شـيئا، وغـري قـادر عـىل رؤيـة أي يشء إال القيمـة العمليـة  ً ً

نهـم ال ًوهـؤالء هـم الرجـال األكـرث نجاحـا، أل. للسنتات، فإننا ندعوه اليوم شـديد الفطنـة

ينذهلون كام ينذهل شاريل شابلن بالفتاة الظريفة يف الفيلم حـني تـأيت وهـو يعمـل عـىل 

وإذا مل تشـعر بيشء، وإذا مل تكـن . ّاآلالت، فيفقد سيطرته عىل اآللة، عىل نطاق ال حد لـه

لديك خربة ذاتية، فأنت تليق عىل أحسن ما يكون بـاملجتمع الـذي كـل مـا يهـم فيـه هـو 

 .ولكنك لذلك السبب لن تكون يف صحة عىل أحسن ما يكون. جاز العميلاإلنجاز، اإلن

ُّوالسؤال املفتوح هو من هو األكرث مرضا، الشخص الذي يسمى الذهاين أم الشخص  ُ ً

وأعتقد أنه ميكن للمرء أن يقول إن الكثـريين مـن الُفصـاميني كـانوا . ُالذي يسمى الواقعي

 مؤسسة تحاول بيع سلعة عدمية الجدوى، أو أن ُأسعد يف كونهم فصاميني من أن يعملوا يف

 .يطوفوا حول الناس يف محاولة لبيعها

ًولتقديم مثال جيد أقول، إنني أعرف رجالً كان إنسانا كثري النجاح ولكنه 

 امرأة تحكـم األرسة مثـل دكتـاتور ًكان واقعا تحت سيطرة زوجته التامة، وهي 
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رجل يف فرتة الحقة من حياته اكتئاب أجربه عـىل وظهر عىل الوتأثر زوجها بسوء معاملتها 

هـذا وأخـرب . ، زوجته من زيارته، ولكنهم سمحوا البنه بزيارتهومنع األطباء. املشفىدخول 

كـان ذلـك األمـر أن ويبدو .." يف حيايتيا بني إنني سعيد يف أول مرة : " قائال له ابنهالرجل 

 فعـال وخـرج مـن إنسـانر بأنـه أصـبح  والبعد بني الرجل وزوجته فقد شعاملفارقةبسبب 

 ،إنسان حرل مرة يف حياته بأنه وفرتة عالجه شعر فعال أليف و. مكتئب املستشفى وهو غري 

وحـني أراد أن . ً حـراوكان ذلك الظرف أفضل الظروف التي ميكن أن تتحقق لـه ليك يكـون

 .عد يتحمل ذلكً إنه سيكون أسريا من جديد ومل ي- بغتة–يعود إىل البيت قال يف نفسه 

  للمجتمع والثقافة ولإلنسان املقولب والفكر املصنع والتأثريمنط 

ً سواء أكان شـفهيا، -ه أو نشأتهّكان مفهوم فرويد هو أن أصل هذا النوع من التوج

ًفمويا أم جسميا أم ، أم ًأم ساديا ً أم عضويا أم جنسـيا ًرشجياً ّقـد تثبـت ان يكـون  يكمـن -ً

ه عـىل  تفكـريّقـد ركـزعنـد فرويـد وبكلـامت أخـرى ف. ثرية للشهوة ى املناطق املعىل إحد

تكـون الخصيصـة النفسـية للطبـع إمـا وجعلهـا لسـبب لمنطقة مثـرية للشـهوة الجنسـية 

 . االنعكايس ضد هذه الرغبة ّالتشكل االرتداديبالخضوع وإما ب

نـاطق ّوأنا أعتقد أن ذلك هو بالفعل مرحلة ثانوية، وأنه ليس التثبت عىل بعض امل

بل إنه فعالً يف عملية استيعاب العـامل لـيس لـدى اإلنسـان إال . املثرية للشهوة مرحلة أولية

ًإمـا أن أسـتطيع الحصـول عـىل األشـياء بتلّقفهـا سـلبيا، وإمـا أن أسـتطيع : بضع إمكانيات

  أو.ّالحصول عىل األشياء بأخذها بالقوة، وإما أن أستطيع الحصول عـىل األشـياء بادخارهـا

وال توجد إمكانيات .  وأستطيع الحصول عىل األشياء بإنتاجها-ل عىل األشياء باملبادلةالحصو

 . أخرى
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أما مسألة أي شكل من هذه األشكال أو أي منـط مـن أمنـاط االتصـال هـذه سـوف 

ًتكون يف الشخص يف املقام األول فتعتمد أوالَ عىل طبيعة املجتمع، والثقافة، وتعتمـد ثانيـا 

وال تكـون إال ثانويـة مهـام ظهـر أنهـا .  إذا مل نتحدث عـن بنيـة الطفـل-عىل طبع األبوين

ًصحيحة فيام يتعلق باملناطق املثرية للشهوة، ولكنها نتيجة حقا وليست باألحرى سببا ً. 

ى، لـيس وأصل إىل مفهومي للطبع وهو كام هو األمر بالنسبة إىل كـل البنـى األخـر

. ُمن طبع األبوين وما دعوته الطبع االجتامعيبل  نفسه واكتشافه لذاته اإلنسانمن نشأة 

وأعني بالطبع االجتامعي ذلك النمط من الطبع الذي ينتجه كل مجتمـع، ألنـه يحتـاج إىل 

يف : واملثـال البسـيط عـىل ذلـك هـو . الناس ويجعل الناس يريدون مـا علـيهم أن يفعلـوه

 ألنـه مـع ، بـأي طريقـةواأن يـوفر التـوفري واىل إىلالسابقة الناس كـانوا يحتـاجون ن والقر

.  النـاس يبحثـون عـن التـوفري واملـادةأصـبحر ولك العصـانتشار مبدأ النظام الرأساميل يف ت

 وهكذا فإن ذلك الطراز من الطبع االجتامعي الذي من شأننا أن ندعوه الطبـع االدخـاري ـ

 اإلنتـاج  النـاس يتجهـون نحـووأصـبح والتجارة واإلنفاقستثامر اإلبحاجة إىل الناس اليوم و

 . واملشاركة التجارية واالجتامعية وغريها األسواقالبيع والعرض يف ،  والتسويقواإلدارة

ُوتوجهات الطبع  التي وضعها فرويد والتي وصفتها  وى ا متامثلة عـىل مسـتهأنعىل ّ

 هـي ليـسـت متامثـلـة عـىل مـسـتوى تفـسـرياتها الوراثـيـة. مجموعـات األـمـارات والعالـمـات

 .ة الحقيقية الحقيقية التفصيلي

 العلـامء وأفكـار تؤكـد الثقافـة،  وعندما يقول أحدهم إن أفكار فرويـد

صـحيح اشعر أن ذلك ال ينصـف فرويـد، ألن  تؤكد نفس املعنى ًأيضااآلخرين 

  وبأسلوب مغـاير ومختلـفولكن هناك اختالف كبريًفرويد يؤكد الثقافة أيضا 
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 وقام بوصف األشياء بطريقة مختلفة وقام ًيا،كمًد كانت الثقافة عند فرويد شيئا فق. ً متاما

أما أنـا فـال أنظـر إىل الثقافـة عـىل أنهـا يشء . يدةشدبوصف الغريزة عىل أنها مضغوطة و

كمي من الكبت إىل هذا الحد أو ذلك، بل عىل أنها يشء كيفي، أي بوصـفها بنيـة مختلفـة 

 .نسانّملجتمع معني تشكل اإلنسان، تقولب اإلنسان، تؤسس مامرسة اإل

 ات النمو النفيس وحرية اإلنسانكيدينامي

 Der يف كتاـبـه أـفـول ـبـالد الـغـروب Oswald Spenglerـقـال أوـسـفالد ـشـبنغلر 

Untergang des Abendlandes إن الغـرب سيسـقط، والثقافـة الغربيـة سـوف يـقىض ُ

ات تنمو  قانون الطبيعة، ألن تفسريه كله كان أن الثقاف عليهيكونأن َعليها، نتيجة ما يكاد 

 .وتهرم ومتوت مثل النبات، مثل أي كائن عضوي ينمو وميوت

ات عىل أساس الخيـار رؤيتها املنذرة Rosa Luxemburgوصاغت روزا لوكسمبورغ 

  .اكهناك بديل؛ ميكن أن يكون هذا أو ذو ، آخرهناك خيارف: األخرى البديلة

 .من وجهة نظر إيجابية ينظر إىل االختالف وعىل املرء أن 

 .والتوقع ملا سوف يحدث يف املستقبل ّالتنبؤ بالعاقبة لينا وع

وعلينا أن نعرف أن هناك خيـارات أخـرى بديلـة وأن هنـاك حتميـة أخـرى 

سوف تقع وتصـري مهـام تـأخرت ويف أي وقـت مـن األوقـات إنهـا حتميـة اإلسـالم 

 .وصريورة الدين اإلسالمي 

وأنهـم سـوف ون َويرفض جل الناس أن يعرتفوا يف حيـاتهم أنهـم مجـابه

أنهم يستطيعون أن يـذهبوا يف لذلك يقولون و. ات أخرى بديلةبخياريواجهون 

 واألصـل أن منلـك عـدة . دون االلتفات لآلخرين وهذا خطـأ كبـري هذا السبيل 
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 .إختيارات وأن نكون واقعيني وأن ننظر إىل املايض واملستقبل بعني الفائدة واإلعتبار 

هي حرة نزيهـة بيضـاء ال تقبـل الكـذب نفيس يف اإلنسان ات النمو الكيإن دينامي [

 ] وال الزور وال الغش وال الخداع 

الحريـة  ولكـن ،كاملة تامـة مطلقـةًإن الحرية ليست شيئا منلكه، فال وجود لحرية 

فنحن إىل هذا الحـد أو ذلـك أحـرار يف مقاومـة الضـغط، وأحـرار : تنااصفة مميزة لشخصي

الحرية هي عىل الدوام مسألة . ل ما نريد ويف أن نكون أنفسنابزيادة أو نقصان يف أن نعم

 معينـة ويف هـذه وميكن أن تقولوا إنـه يف مرحلـة. زيادة الحرية التي لدى املرء، أو نقصها

وحريـاتهم ، مًاب عمليـا عـن كـل آمـالهبالشـالفرتة الزمنيـة بالـذات مـن األحـداث تخـىل 

 .وأصبحوا يتبعون غريهم 

  عملية التحليل النفيسالعنارص املؤثرة عىل

 َعالم يعتمد مفعول التحليل النفيس العالجي؟ 

 : هي إنه يعتمد عىل ثالثة عواملأود من وجهة نظري أن أقول بإيجاز

 .زيادة الحرية عندما يرى الشخص نزاعاته أو نزاعاتها الحقيقية) 1(

 .قاومةزيادة الطاقة النفسية بعد تحريرها من أن تكون مربوطة بالكبت وامل) 2(

املجاهدات الفطرية من أجل الصحة والسالمة العامة الذهنية والعقليـة تحرير ) 3(

 .والجسدية

إن مفعول التحليل النفيس العالجي قائم أوالً عىل زيادة الحرية التي لدى الشخص 

 .عندما يستطيع أن يرى نزاعاته الحقيقية بدالً من نزاعاته الوهمية
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: أن يكـون عـىل سـبيل املثـال ميكـن للمـرأة بشـكل عـام ن النزاع الحقيقـي إ: أوالً 

ومسـاعدة اآلخـرين ذاتهـا السيطرة عىل األمور وفهم األحداث واإلعـتامد عـىل عجزها عن 

 فاهمـة ، ومن ثم عجزها عن أن تكون حرة بشكل جيد وبأسلوب مناسبحياتهايف بدء الو

َبـق عازبـة ؟ تتـزوج أم أن تهل كان عليهـا أن : ونزاعها الوهمي هو. واعية ملا يدور حولها

فحياتها سـتكون تعيسـة . ًوهو ليس نزاعا ألنه غري قابل للحل. وليس ذلك بالنزاع الحقيقي

ليسـت تحب اآلخـرين أو أنهـا  أنها الما دامت ًايضا تعيسة وستكون الحياة . إن مل تتزوج 

 .حرة

كل أكـرث وبالتايل هناك مشكلة خاصة باملرأة وهي البـد أن تبـدأ بفهـم حياتهـا بشـ

 .ًوضوحا 

وذلـك . ًاألمر الثاين هو أن كل كبت يقتيض الطاقة للمحافظة عىل الكبت حيا: ًثانيا 

واآلن فـإن هـذه . ّإن املقاومة تتطلب الكثري مـن الطاقـة: ّيعني ولنعرب عنه بطريقة أبسط

ًالطاقة مْقصاة، تبذل من دون فائدة كام ننفق جزءا كبريا من دخلنا القومي عـىل الت ً ُ . ّسـلحُ

َومتى رفعت الكبت، ومتـى كنـت غـري مضـطر بعـد ذلـك إىل . فهذه الطاقة تذهب سدى

ّتغذية املقاومة، أصبحت هذه الطاقة ميرسة لك والنتيجة هـي ازديـاد الطاقـة مـن جديـد 

 .وهذا يعني ازدياد الحرية

يت ألكـون ُإذا أزلت العوائـق املوجـودة يف ذااألمر الثالث وهو األمر األهم وهو أنك : ًثالثا 

وأقـول هـذا . ًعىل اتصال مبا يجري حقا، فإن مجاهدايت الفطرية من أجل الصحة قد تبدأ بالعمل

ًعىل أساس افرتايض وخربيت، الشخصية ومع اآلخرين، مبعنى واسع جدا، أنه يوجد يف كـل إنسـان 

ًـنـزوع إىل حـسـن الـحـال ال بيولوجـيـا وفيزيولوجـيـا وحـسـب ـبـل ـكـذلك ـسـيكولوجيا ً  وـلـيس يف . ً
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ًوهذا، من وجهة النظر الداروينية، منطقي جـدا ألن حسـن الحـال يخـدم . ذلك يشء رسي

ًوكلام كان الناس مرسورين أكرث، عاشوا زمنا أطول، وكلام كرث عدد األطفال عنـدهم، . البقاء

ولكن من وجهة نظر البقاء البيولوجي، فإن ما يهم هـو حيـاتهم وأنهـم . كانوا منتجني أكرث

 .بون األطفاليتزوجون وينج

واملجاهدة الفطرية من أجل الصحة ذات داللة بالنسبة إىل التقنيـة التحليليـة وإىل 

ٍوكل نوع من التشجيع املغلوط فيـه قاتـل، مـؤذ، إال إذا . حياة املرء من دون تحليل كذلك

ً للشخص اآلخر املقابل والذي نقوم بتحليله نفسيا وعاطفيا وسلوكياكان  ً  يف حالـة ميـؤوس ً

. ا إىل حد أن املرء ال يستطيع أن يتوقع أن يكون للحقيقة الكاملة أي جدوى بعد ذلـكمنه

ُـشـجعت"وإال إذا  ًشخـصـا وبالـغـت يف تقلـيـل ـشـدة املـشـكلة، ـفـإنني ال أـقـوم إال بإـيـذاء " ّ

وعـىل العكـس، فكلـام . الشخص، وذلك ببساطة ألنني أمنـع طاقـة الطـوارئ مـن الظهـور

ُ، والخيـارات، بوضـوح وشـدة أكـرث، عبـأت طاقـات وصفت للشخص الوضع الذي هو فيـه ّ

 .ّالطوارئ عنده أكرث وقربته من إمكانية الشفاء أكرث

ً نفسيا أو عاطفيا أو سلوكياَّ و املحلل النفيسِّالعالقة بني املحلل ً ً 

 صحيح يوجد تفاعلَّ املحلِّ واملحلل بأنها تفاعل، حيث ًليس كافيا وصف العالقة بني

 .فعالً

ً السجن والسجني يوجد تفاعـل أيضـا؟ ألـيس هـذا بني حارس لو قلنا أن  ولكن ماذا

 تفاعل سلبي ؟ 

 ! وهناك تفاعل آخر سلبي ويسء ،ًإذا هناك تفاعل إيجايب وبناء وحقيقي

 Beyond Freedom يف كتابه وراء الحرية والكرامـة Skinnerوذهب سكرن 

and Dignityِّىل املـعـذب مبـقـدارَّ إىل ـحـد الـقـول إن اإلنـسـان املـعـذب يـسـيطر ـعـ 

ِّ ـمــا يـســيطر املـعــذب علـيــه، ألـنــه بـصــيحات األمل يـخــرب املـعــذب أـيــة وـســيلة  ُِّ 
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 . يستخدم

 عـىل حـق، ولكـن مبعنـى بـالغ رنكمعاكسة، ميكن للمـرء أن يقـول إن سـوبطريقة 

ِّالسخف فقط، ألن املعذب من حيث األساس يسـيطر عـىل ضـحيته ومثـت بالفعـل بعـض 

َ عىل قدر ما تتعلق املسألة مبالتفاعل، ولكنه طفيف،   ؟نَن يسيطر عىل مّ

َّوال أريد أن أقارن وضع األرسة بوضع املعذب واملعـذب،  ولكننـي أذكـر هـذا املثـال ِّ

 . للشك يف صحة مفهوم التفاعل

اعـل أن تثـري أي تفٍوإنه لصحيح متام الصـحة أن التفاعـل موجـود، ولكـن عليـك يف 

 :ًسؤاالً واحدا وهو 

  هذا التفاعل لـه القدرة عىل إرغام اآلخر؟ من هو الذي يف

   ؟ أم تفاعل غري متساوي ؟متساويأهو تفاعل 

 فهـو شـكالين ، عىل خطر جسـيمواملفهوم السوسيولوجي األكادميي للتفاعل ينطوي

 .رصف؛ أي أن التفاعل يكون حيثام تفاعل شخصان

 وعية سيطرة؟ هي نوعية مساواة أم نإن عىل املرء أن يحدد هل نوعية التفاعل

 .نوعية القوة األكرب للطرف الذي يستطيع أن يقرس اآلخر عىل الترصف كام يريدو

والتعـبـري الكالـسـييك ـعـن ـهـذه املـسـألة موـجـود يف املعاـهـدات الدولـيـة وـكـذلك يف 

 . املعاهدات املدنية

ًفإذا استطاعت سلطة قوية جدا أن تقيم تحالفا مع سـلطة بالغـة الضـآلة، إن ذلـك  ً

 .  أساس أنه تحالف؛ أي أنه حتى اإللحاق يصاغ عىل أنه معاهدة املتساوينيصاغ عىل
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ولـكـن األـمـر اليقيـنـي يف ـهـذه املعاـهـدات ـهـو أن املوـجـود يف الواـقـع ـهـو أن ـكـل 

ًالحقوق هي للسلطة األكرب، باستثناء اللغة غالبا، ولكنها رسميا معاهدة ً . 

ًرشكة تجارية كبرية رشاكة، عقدا والقصة القدمية نفسها نجدها يف التجارة حني تقيم 

ُبااللتحام مع الرشكات الصغرية، وقد سمى القانون الروماين ذلك جمعية األسـود ّSocietas 

Leonina  . ًويعني العقد قانونيا أن الطـرفني يعقـدان عقـدا حـرا، ولكـن يف الواقـع تتـوىل ً ً

َّهذه اللغة القانونية، بـل يعـرب َّالرشكة الكبرية أمر الرشكة الصغرية؛ إال أن ذلك ال يعرب عنه ب

عن أن الطرفني بكامل حريتهام يف عقد العقد حني تكون الرشكـة الصـغرية غـري حـرة عـىل 

 . ًوهذا التفاعل شكيل جدا؛ ومع أنه حقيقي مبا فيه الكفاية، فهو شديد التجريد. اإلطالق

ًنـسـبيا واملـهـم يف ـكـل العالـقـات اإلنـسـانية إمـنـا ـهـو الـقـدرة الـحـرة ـغـري الحاـسـدة 

 .للرشيكني

  عملية التحليل النفيسرشوط

 :  أال وهولكل عمل تحلييل نفيس جانب مهم

ً النفيس وللشـخص الـذي يقـوم بعمليـة التحليـل سـواء الخصائص النفسية للمحلل

 .لألحداث أو لألمور أو لألفكار أو لألشخاص

 .  واليشء األول يف هذا املجال هو خربته وفهمه لإلنسان اآلخر

يفهمـون فعـالً  مأنهبـ يشعرون مألنهجيدين ني محللني لالكثريون من املحلويصبح 

 .أرسار األمور 

ولكن يشعر بعض املحللـني بتوقـف عقـولهم وعـدم قـدرتهم عـىل التحليـل وهـذا 

 .السبب يف عدم فهمهم للناس يكون بسبب بعدهم عن الناس وإنعزالهم عن اآلخرين 

 ف من األشـخاص املحللـني ويف بعض األحيان يحس الشخص اآلخر بالخو
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 .بسبب ضعفهم أو قوتهم يف التحليل 

يجب أن يكون عالجه وحله بطريقة أن تضع نفسـك يف املـوطن اآلخـر هذا لكن و 

هـي مشـكالته  ويف موضع الشخص اآلخر املقابل لك فتعرف نفسيته وطريقة تفكـريه ومـا

 وكيف ميكن حلها والتفاعل معه والتعاون معه ؟

 . ء الشخص اآلخر إال بالنظر إىل أنه قد عاش التجربة نفسهاوال يعرف املر

ًوتحليل املرء نفسه ال يعني شيئا غري االنفتاح عىل كلية التجربة اإلنسانية التي هي  َ ِ

 .  يف حياتهجيدة ورديئة، والتي هي كل يشء

َّوإذا كنت أحلل فذلك يعني حقيقةـ ال أننـي اكتشـفت بعـض الصـدمات الطفليـة، 

ًة أو غريها يف الدرجة األوىل ـ بل يعني أنني جعلت نفيس منفتحا، وأنه يوجـد هذه الصدم

ّولـيس عـيل أن . انفتاح عىل كل عدم املعقوليـة يف ذايت، ولهـذا أسـتطيع أن أفهـم مـرييض

ً للشخص اآلخر املقابل والذي نقوم بتحليله نفسيا ومع ذلك ف. فهي موجودة. أبحث عنها

ًوعاطفيا وسلوكيا وأفضـل تحليـل يل ظفـرت بـه يف أي وقـت هـو . وال الوقـتّ يحللنـي طـً

ًبوصفي محلالً ال مريضا، ألنه بالنظر إىل أنني أحاول أن أستجيب للمريض وأفهمه، وأشـعر  ِّ

ّمبا يجري يف هذا الرجل أو هذه املرأة، يكون عيل أن أتفحص نفيس وأن أحرك تلـك األمـور 

ًقابل والذي نقوم بتحليلـه نفسـيا وعاطفيـا  للشخص اآلخر امللعقلية التي يتكلم عنها غري ا ً

ً للشخص اآلخر املقابل والذي نقـوم بتحليلـه نفسـيا وعاطفيـا وسـلوكياإذا كان ف. ًوسلوكيا ً ً 

ُّمذعورا وكبـت ذعـري فلـن أفهـم  ً للشـخص اآلخـر املقابـل والـذي نقـوم بتحليلـه نفسـيا ً

ًوعاطفيا وسلوكيا ً . 

جب أن يتضمن دراسة التاريخ، إن منهج التدريب عىل التحليل النفيس ي

 ، والفلسـفة، أي كـل املنتجـات األساسـية للـذهن ريخ الـدين واألسـطورياتوتا
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م الـنفس وحـاز عـىل ًوبدالً من ذلك، فاملطلوب رسميا اليوم هو أنه قد درس علـ. اإلنساين

 .يف علم النفسدرجة علمية 

س يتفقون معي ـ أن ذلك ً حسنا، أعتقد ـ وأنا عىل يقني أن الكثريين من علامء النف

 .تبديد للوقت

ّيبددونه إال ألنهم مرغمون عىل ذلك، ألنهم إذا مل يفعلـوا  ذلـك يريدون أن وهم ال 

أو مل ينالوا الدرجة التي تعرتف بها الدولـة، والتـي هـي الرشط إلجـازتهم بـأنهم معـالجون 

 .نفسيونمحللون 

ًت، فـإنكم عمليـا ال تسـمعون اويف علم النفيس األكادميي الذي تدرسونه يف الجامع

 عن الناس باملعنى الذي يتعامل به التحليـل الـنفيس مـع النـاس لـيفهم تحريضـاتهم، ًشيئا

ويفهم  مشكالتهم؛ ويف أحسن األحوال تدرسون السلوكية، التي هي بتعريفها تستبعد فهم 

وك اإلنسان اإلنسان، من حيث األساس، ألنها يف الحقيقة تؤكد كل ما علينا أن ندرسه يف سل

 .ُوكيف يساس هذا السلوك

ًوال ينبغي أن يكون املحلل ساذجا؛ أي أنه يجب أن يعرف العامل كام هو ويجـب أن 

 . ًيكون نقديا تجاه ما يحدث

ًفكيف ميكن أن يكون املرء نقديا حيال نفـس الشـخص اآلخـر، حيـال وعيـه، إذا مل 

ال . لقوى التي هـي حقيقـة يف العـاملًيكن املرء يف الوقت نفسه نقديا حيال الوعي العام وا

وال أعتقد أن الحقيقة قابلة لالنقسام، وأن املـرء ميكـن أن يـرى . أعتقد أن بوسع املرء ذلك

وإذا كـان ذهـن املـرء . الحقيقة يف األمور الشخصـية ولكنـه أعمـى يف كـل األمـور األخـرى

ًمتيّقظا ومنفتحا متاما، فإن بوسعه بالفعل أن يرى سواء أكانت ا ً ًلحقيقة شخصا أم مجتمعا، ً ً

ًوسواء أكانت وضعا أم أي يشء، أم كانت فنا ً. 

 وأعتقـد أن املـرء . ًوعىل املرء أن يكون نقديا وأن يرى مـا هـو وراء املظـاهر
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ًال يستطيع أن يفهم شخصا، فـردا،  والـربامج ًمـا مل يكـن املـرء نقـديا ويفهـم القـوى  ً،فـرداً

وجعلت هـذا الشـخص مـا هـو أو مـا هـي  لشخص،قولبت هذا اصنعت والتي واملؤثرات 

 .عليه

ًغري كاف متاماوطريقة تربيتها األرسة فهم كيفية ّوالتوقف عند  ً كافيا كـذلك وليس. ٍ

ًللفهم الكامل للشخص اآلخر املقابل والذي نقوم بتحليلـه نفسـيا وعاطفيـا وسـلوكيا ً ولـن . ً

ًيدرك كذلك من هو متاما إال إذا كان مـدركا الوضـع االج . تامعـي الكـيل الـذي يعـيش فيـهً

 .د أن التحليل النفيس هو منهج الفكر النقدي وأعتق

َوال أحـد يـدعم بصـورة . والتفكري النقدي صعب للغاية ألنه يتنازع مع مصالح املرء ُ

وليس ألحد أية فائدة من ذلك، إال أنه قـد يجنيهـا . خاصة من أجل التفكري ومامرسة النقد

 .عىل املدى الطويل

 عـن التحليل االجتامعي والتحليل الشخيص ال ميكن يف الحقيقة أن ينفصـال وعملية

 . بعضهام 

 .إنهام جزء من الرؤية النقدية لواقع الحياة اإلنسانية

ـة  ـراءة الكتاـب ـن ـق ـنفيس ـم ـل اـل ـم التحلـي ـدة لفـه ـرث فاـئ ـزاك أـك ـراءة بـل ـل ـق  ولـع

 . السيكولوجية

ليل أكرث من كل القـوى التحليليـة وقراءة بلزاك مترن املرء عىل فهم اإلنسان يف التح

ًيف العامل، ألن بلزاك كان فنانا عظيام قادرا عىل كتابة تواريخ حاالت، ولكن بأي ثـراء، وبـأي  ً ً

ُغنى، يغـوص حقـا إىل البواعـث الالشـعورية للنـاس ويظهـرهم يف ترابطـاتهم مـع الوضـع  ً

 .االجتامعي

قـة الفرنسـية لقـد أراد أن يكتـب طبـع الطب: وتلك كانت محاولة بلزاك

ًوإذا كان املرء مهتام حقا باإلنسان و. الوسطى يف عرصه  بعملية التحليل النفيسً
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 النفسية الكبرية والضخمة املرجعية يف علم النفس وعليـه أن يقرأ الكتب فعليه أن ،لألفراد

 .ة النفسيةيالكتابات التحليليتعلم الكثري عن 

ا ميكن أن يفعله التحليل النفيس، يجب أن ّوفيها يجد املرء غنى التبرص العميق، وم

 .يفعله فيام يتعلق باألفراد

  قبل كل يشء هو رؤية الفـارق بـني ،ًخاصةبغي أن يتعلمه الناس واملحللون وما ين

 .  واملظهر الخارجي، والخفي الحقيقيالجوهر واملعنى

ًواقعـا؛ فأكرث الناس يحبسون الكلـامت . ًوفعليا فإن هذا الفهم شديد الضعف اليوم

ولكنني أعتقد كذلك أن معظم الناس ال يرون الفارق . إن ذلك هو اآلن خلط أحمق جنوين

يحسـون بـه الحقيقي، عىل الرغم من أنهم الجوهر املعنوي الداخيل بني املظهر الخارجي و

  .يفهمونه  لكنهم لألسف ال

ًلشخص اآلخر املقابل والذي نقوم بتحليله نفسيا وعاطفيا االتعامل مع   ً وسلوكياً

ًعالجية البد من أن تفرتض الثقة املتبادلة سلفاتحليلية نفسية أو للبدء يف عالقة  ُ. 

  ولو سألني الشخص اآلخر املقابل الذي نقوم بتحليله هل أثق به؟

 .يف الوقت الحارض نعم إنني أثق بك :  ألجبته

ّ مسوغ أن أثق بك وليس لديك مسوغ لّليس لديإذا قلت له إنه ولكن   . تثق يبّ

  ما يحدث؟َرنظلنعندها 

 ؟فعالوهل نستطيع أن يثق بعضنا ببعض بعد فرتة عندما يقوم بيننا اتصال 

 !"  بكل صدق وبكل مصداقية ال ريب أنني أثق بك " : ولو قلت له
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 ً.لكنت كاذبا

 ملاذا؟

ًإال إذا كـان شخصـا ًوأنـا ال أعرفـه مـن قبـل أبـدا ؟ كيف أسـتطيع أن أثـق بـه ألنه 

ً أي إذا كان شخصا عاملا أو ذو سمعة طيبة أو مكانة عالية ًائيا للغاية؟استثن ً  . 

 وخاصة أثق بشخص بعد رؤيته أو رؤيتها بخمس دقائقميكن أن ويف بعض األحيان 

ًإذا كان لطيفا ومهذبا ومؤدبا وجميالً ومقنعـا وصـادقا يف كالمـه وتعامالتـه خاصـة إذا تـم  ً ً ً ً

 . وب مهذب لنكتشف صدقه من كذبه وطريقته وأسلوبه إختباره يف صورة مخفية وبأسل

 وخاصة إذا كـان أثق بشخص ماميكن أن ويف بعض األحيان أعرف بالتحديد أنني ال 

لعمليـة ً  جيـداًوعندئذ يكون ذلك بالغ السـوء ألنـه لـيس أساسـا. قد سبق يل التحذير منه

 . النفيس الناجح لتحليلا

( يـذهب أنصحه بـأن األفضل أن فهذا الشخص، ّإذا كان لدي انطباع أنني ال أثق بو

 .إىل شخص غريي) أو تذهب

، فـإن  وخفايـاه وأرساره ودراسـة أعامقـه، مـاوقد اعتقد فرويد أنه بفحـص شـخص

ىل تغيـري يف شخصـيته، استبصاره للعملية التي تجـري يف أعمـق أعامقـه يجـب أن يـؤدي إ

 .ةوتغيري قناعاته ومعتقداته وأفكاره السلبية إىل إيجابي

ستغرق هامة أال وهي أن عملية التحليل النفيس توأود أن ألفت االنتباه إىل مسألة 

 .ًالكثري جدا من الوقت

ًومن املؤكد متامـا أن التحليـل الـرديء البـد أن يكـون أقرص تحليـل ممكـن، ولكـن 

 للقيـام بعمليـة الرضوريوالوقـت الطويـل ويأخـذ  البد أن يدوم عميق والناجحالتحليل ال

 .ل النفيس الصحيحالتحلي
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دة أطول مـن  إىل الطرق التي ال تجعله يدوم مَومن الطبيعي أن عىل املرء أن يسع

املفيد تخصيص ذلك االهتامم مئات ومئات الساعات قول أن من  أالرضوري ولكنني أود أن

 . لشخص واحد هي يف حد ذاتها تعبري عن نزعة إنسانية عميقة عند فرويد

ًيس يستغرق زمنا طويالً جدا هي يف ذاتها ليست وفكرة أن التحليل النف  .مشكلة ً

وذلك يعني أن . ّوإذا قدمها املرء بوصفها مشكلة اجتامعية، فهي محض تربير عقيل

املرء يربر أفكاره بأن ذلك الشخص ال يستحق ذلـك االهـتامم الشـديد، وأن ذلـك الشـخص 

وجهـة نظـر اجتامعيـة، أنـه ال إن املرء يربر ذلك بتقديم وجهـة نظـر، . ليس بتلك األهمية

 .يحصل عىل هذه املعاملة إال األفراد األحسن حاالً

ً للشخص اآلخر املقابل والـذي نقـوم بتحليلـه نفسـيا وعاطفيـا وسـلوكياوفكرُة أن  ً ً 

 املعالجة وإال لن يستطيع أن يتعاىف، هي عىل النقـيض مـنالتحليل أو يجب أن يدفع لقاء 

 .الحقيقة

 . بغناهمالسامءلوا إن األغنياء لن يدخ

ألن املسـألة الحقيقيـة هـي مـا الجهـد الـذي يبذلـه . وأعتقد أن ذلـك لغـو واضـح

ًالشخص؛ ألن دفع شخص غني جدا لقاء املعالجة ال يعني شـيئا عـىل اإلطـالق وإمنـا هـي . ً

 .نفس الطريقة التي يدفع بها الفقري مقابل العالج والتحليل 

فإنه من أفضل أنواع املامرسـات العالجيـة ] يوفيام يتصل بالعالج النفيس الجامع [

ًوهناك رمبا تجد شخص يعاين كثريا وآخر يتحمل كثريا ولكن بـنفس الوقـت الفائـدة كبـرية  ً

 .من عملية العالج النفيس الجامعي 

وإذا مل يكونـوا . يكون شـديد الفائـدةلعالج الجامعي للمراهقني اًوفعليا 

  فيمكن أن يساعدهم عىل رؤية أن شديدي املرض، ولديهم مشكالت متشابهة،

 



 

89 

y

 .وبالتايل يسهل حلها والتغلب عليها لديهم مشكالت مشرتكة 

مناسـب غـري ال ه ن التحليل النفيس منهج شديد التفرد والبعد الشخيص إىل حد أنـإ

 .ملنهج العالج الجامعي

فعملية التحليـل الـنفيس تختلـف عـن عمليـة العـالج الـنفيس الفـردي والجامعـي 

ًا كبريا إختالف ً. 

  طرقها ووسائلها ومناهجها وأدواتها وأهمية عملية التحليل النفيس 

 الالشـعورية، وإظهـار الخيـاراتالنفسية الحسـية والوجدانيـة تعبئة الطاقات : أوالً 

 :األخرى املختلفة البديلة 

 .إن تعبئة طاقات الفرد الكامنة هي بالفعل املسألة املركزية يف العمل التحلييل كله

 لو جاء شـخص يف األربعينيـات مـن عمـره وهـو .ّوبوسعي أن أقدم مثاالً عىل ذلك

ًمجهد ومتعب ومرهق نفسيا وذهنيا لكان من املمكن أن يعيش أيضـا ثالثـني عامـا أخـرى  ً ً ً

ٍإما بشكل جيد وعىل نحو سـعيد أو بأسـلوب شـقي ومتعـب ومجهـد عـىل النحـو املـايض 

 .والسابق من عمره 

ًلقد عاش هذا الرجل أرعون عاما فام الذي يضمن أن : اآلن هو ولكن السؤال املهم 

 يعيش أكرث من ذلك ؟

 اإلصـابة بـأمراض  كـام أن األرق والقلـق تزيـد مـن مـرض،إن السعادة تطيل العمر

 . الجلطة والسكتة القلبية وإحداثالقلب 

هذا الشخص وهو حشد طاقتـه وتشـجيعه ِّميكن أن يشجع جيد يوجد يشء ولكن  

 .حياة وطرق مواجهتها عىل ال

وكثري من الناس يخافون مـن يشء معـني فـإذا قلـت لهـم واجهـوا ذلـك 

 الخوف وادخلوا فيه و واجهوه وجابهوه ذهب خوفهم وتـالىش وانتهـى وهـذا 
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 . ملشكالت الحياة بشكل عام وإمناليس فقط للحاالت املرضية النفسية 

َّن يظهر املحلويف الحديث عن التحليل أرى أنه من بالغ األهمية أ ل للشخص الـذي ُ

ّله الخيارات الحقيقية، بشدة بالغة ومن دون تحّفظ، ورمبا يعرب عن ذلك بلغة محرتسة ِّحلُي

َّحلـل مقاومـة وكـان ال يريـد أن يقـول وإذا كانت لدى الشـخص امل. فيقول ذلك وال يقوله

ُغري الواضـحة متامـا يـفيض إ بوضوح، فإن استخدام الكلامت كالمه بصدقو  يسـمع ىل  أن الً

فالصـيحة ًيـا؛ فعليك أن تصيح، ويف بعض األحيان حرف. ًشيئا ألنه ال يريد أن يسمع أي يشء

 . وعنيد عليه أن يستجيب لـه ألنه شديد التحدي تكون مفيدة ألن األحيانيف بعض 

َوالسبب األهم الذي يجعل إلدراك املرء ذاته، إلدراك املرء الحقيقـي كامـَل الوضـع،  ِ

فإذا مل تكن . ّتغري، هو أنه يسمح لهذه الطاقات التي هي رهن االستخدام أن تعملفرصة ال

 . موجودة، وإذا كانت يف ذلك الوقت ميتة، فعندئذ ال يشء مبقدور املرء أن يفعله

 إميان بوجود هذه الطاقات ماملحللني بوجه خاص ـ أن يكون لديهوعىل املرء وعىل 

  الطاقـات وهنـاك أنـاس كثـريون تكـون فـيهم.ذلك لديهم أدىن شك يف من دون أن يكون 

شديدة الضعف فال يوجد يشء أكرث يفعلونه ـ وقد تكون املسألة مسألة عمر، وقـد تكـون 

  .تدري   وأنت الأصبحت ترض نفسك بحيث ذي قبلًمسألة إخفاض قيمتك كثريا من 

ّ ال تعرب عن إنها. َّمساعدة املحلل عىل إدراك خياراته هي جزء من تحليلهلهذا فإن و

 . تعرب عن نتيجة حقيقية للتحليل وإمناأحكام قيمية؛ 
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 االختيـار الصـحيح بـني عمليـة تصـعيد املجاهـدات الجنسـية أو إشـباعها أو: ًثانيا 

 :التخيل عنها

بيـد أنـه مفهـوم . إن مفهوم التصعيد كله هو من أكرث املفهومات إثارة للشكًبداية 

 .ائقةشديد الشعبية، وهو يرسي بسهولة ف

وهنا متلك أسـاس دوافعـك، ثـم يجـري . نك تفكر يف رد الفعل الكيميايئالتصعيد ـ ا

 . تصعيدها كلها

 ومـن خـالل األنانيـةوتتضح عملية التصعيد من خالل حب السيطرة ومـن خـالل  

 .السادية وحب الذات واالنا 

 الهمأطفـ عـىل ّوإذا قال املرء إن الكثريين من املدرسـني سـاديون يـودون السـيطرة

يعـرتف ميكـن أن مـنهم ً فذلك صحيح متاما، ولكنني ال أعتقد أن املـرء ،وطالبهم وتالمذتهم

 .  وترصفاتهمعن ساديتهمللتربير  ة املبارشاتالتعبريالتربيرات وّ إنهم يقدمون ،بساديتهم

َويرضب بعض املعلمني األطفال، بعنف، يف أنظمة ال يعـاقبون فيهـا عـىل ذلـك، وال 

 . ملا يقومون به اإلنكار أو عليهم لتصعيديوجد يشء من ا

ـد ـذات عـن ـرتام اـل ـا اـح ـؤذون متاـم ـرون ـي ـذتهمً واآلـخ ـياتهم، ، تالـم ـؤذون حساـس  وـي

 .ويجرحون كرامتهم، ويفعلون بالكلامت ما يفعل غريهم بالعصا

  وترصفاتهم ؟أعاملهمينكر عليهم اآلخرين  فلامذا ال

 وال يف أي مكان؟ من هذا كله ؟ أين التصعيد و

لـذلك ال ويرمي بإمثه عىل الظـروف وّإن كل شخص يعرب عن عاطفته بهذه األشكال 

 .  من الظروف واملربرات وال االعتبار بهااألشكالذا ميكن األخذ به

ًويقوم الكثريون مـن النـاس بـأمر مـا يريـدون الـتخلص منـه حقـا ولكـنهم  ّ 

 



 

92 

y

 فائدة من تغيـري بـذلك  فقط دون العمل والفعل والتجربة ولذلك اليقومون بذلك بالفكر

 .وبهذه الطريقة 

للتحليل الـنفيس وللعـالج التحليل واملامرسة عملية وهنا أود من جديد أن أقول إن 

 . ًيجب أن يسريا معاالنفيس 

يصـبح  واألمـراض األعـراضًوعموما فإن الكثري من القلق الذي هو األسـاس لنشـوء 

ُ، وال يصبح مكشوفا إال عندما تًمرئيا  . األمراض وتبدد عراضاألَحبط ً

 .ًمصيبا يف ذلكك، وقد كان  لقد قال فرويد ذل

 تعـالج إال إذا كـان الشـخص يعـاين الشخصية والسلوكية يجب أن الن االنحرافات إ

ً، وذلك يعني، إذا شعر الشـخص أن هـذا األمـر يشوشـه كثـريا، يشـّقق حياتـه،  حقيقةمنها ّ

الـه مـن عالقـة بطبعـه، وعالقتـه ويسري ضـد قيمـه، ويتمنـى لـو يسـتطيع أن يكتشـف م

ولكنني أراه مشكلة خطرية ألنه عـىل . َوإال فإنني ال أرى أنه أمر يجب أن يعالج. باآلخرين

ُ بـني مـا يـدعى االنحـراف والعنـارص – وهـذا مهـم –املرء أن يسأل نفسه ما هـي الصـلة 

 يف طريـق ّوإىل أي حد هو نكوص أو تثبت أو مرحلة يقـف فيهـا املـرء.  يف نفسهالطبيعية

 اآلخـرين األشـخاص مـع وإمنـا .نفسه نحو العالقة األكمل، وليس مع النساء أو الناس فقط

  .بشكل عام 

 طرق العالج والتحسني النفيس ورفع الروح املعنوية لدى األفراد

  :تغيري املرء سلوكه: أوالً 

ّمن الرضوري قبل كـل يشء أن يغـري املـرء سـلوكه وأالّ يقـترص عـىل تحليـل 

ويف ّوإذا اكتفى املرء بإدراك ذاتـه مـن دون أن يتخـذ يف الحـني .  وإدراكه لهانفسه

 الخطوات التي هي نتائج هذا اإلدراك الجديـد، يظـل كـل إدراكـه الوقت املناسب 
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 .عديم الجدوى

 وبوسع املرء أن يحلل نفسه ويعرف كل يشء عنها سـنوات كثـرية ولكـن ذلـك لـن 

ًيكون مجديا إذا ظل عقيام، إذا وقد تكون هذه .  مل يقرن ذلك بتغيريات يف مامرسته للحياةً

دون إجـراء تغيـري حقيقـي التغيريات طفيفة، ولكن املرء ال ميكن أن يتقدم يف هذا الـدرب 

 .وفعيل للنفس وللسلوك 

وال ميكـن للمـرء أن يصـنع . ّإن ما يغري ما يصنعه اإلنسان يف نفسه أمر بـالغ الدقـة

 بالغ األهميـة يف التحليـل وأعتقد أنه من. ال يكون مفرط االحرتاسالكثري، ولكن عىل املرء أ

وعىل املرء أن يبحـث عـن ؟  يف الذهن عىل الدوام كيف يعيد الشخص إنتاج نفسه َأن يبق

التجارب وعىل الخصوص املقاومات التي لـدى الشـخص يف اتخـاذ الخطـوة التاليـة، وهـي 

ري حقيقي إىل حد ما، عىل الرغم من كـل وإال ظل املرء يف وضع غ. الترصف بصورة مختلفة

ًوتعتمـد مسـألة مـا هـي التغـريات عـىل الوضـع كليـا. التجارب الذاتية التي لديه ويعـاين . ّ

التحليل النفيس من الخطر الكبري يف أن كـل يشء يوضـع بـني يـدي التحليـل وأن النـاس ال 

ا مقتنع أن عىل املـرء أن وأن. يؤمنون إال عندما ينقيض التحليل، ينتهي، ثم يقومون بالتغيري

املشـكالت هـي  مـامعرفـة ًيبدأ القيام بالتغيري قبل ذلـك، وأن املسـألة هـي حرصا مسـألة 

 . وبالتدريج ّالتغرياتوكيف ميكن إجراء 

  :تنمية االهتامم بالعامل: ًثانيا 

 ويلتفـت للعـامل مـن ّاملسألة الثانية هي أن يكف املرء عن إفراط االهـتامم بنفسـه

 . حوله

ًفالناس الذين هم حقا ال يهتمـون . كذلك تواجه التحليل النفيس خطورة كبرية هناو

ـى ملامرـسـة الرنجـسـية ـل الغـن ـامل إال . إال بأنفـسـهم يـجـدون مـجـاالً هاـئ ـة يف الـع ـال أهمـي ـف

 . وهذه مشكلة خطرية يجب التغلب عليها .ملشكالتهم
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ًوأن يكون املرء مهتام مبشكالته حرصا ليس السـبيل إىل معاف ًاتـه وصـريورته إنسـانا ً

وال يستطيع املرء أن يعيش بطريقة قويـة ومفرحـة ومسـتقلة إذا مل يكـن . كامل اإلنسانية

 بشكل ثابـت وقـوي وصـحيح وعىل املرء أن يقف عىل قدمني عىل األرض،. يهتم إال بنفسه

 .يجري حوله يف العامل وأن يفهم ما

يظـل  ، سـليمون تحليـلو مـن دالـنفيس الصـحيح إن الخطر يجب دفعه بالتحليل 

 .وهذه مصيبة كربى ًمتمركزا حول مشكالته ويظل منفصالً عن العامل، الشخص 

والتنـوع الحاصـل يف إن تركيز املرء عىل مشكالته يجب والبد أن يسري مع التوسـيع 

 . شكالته وبحياتههتامم املرء مبالعامل وليس فقط ا

  :ّتعلم التفكري النقدي: ًثالثا 

 . ّتعلم التفكري بطريقة نقديةساسية األخرى هي سألة األإن امل

إذا مل .  املرء ضد األخطار يف الحيـاةالتفكري النقدي هو السالح  الوحيد الذي ميلكهف

ًأفكر نقديا فأنا عرضة لكل التأثريات، ولكـل املقرتحـات، ولكـل األخطـاء، ولكـل األكاذيـب 

ًوال ميكن للمرء أن يكـون حـرا، وال . ًاعدافصيف حيايت املنترشة، التي أتلّقنها من اليوم األول 

ًوال أن يكون لـه مركز يف ذاته ما مل يكن قادرا عـىل التفكـري نقـديا ـ ويعنـي َ ذاته ُنُوَُكأن ي ً

  .أكرث نقديةبأسلوب  لكل ما يجري حولهًالتفكري النقدي أن يصبح املرء مدركا 

َوليس التفكري النقدي هواية، وإمنا هو ملكة َ َ . 

ًلتفكري النقدي شيئا تستخدمه بوصفك فيلسوفا ثـم عنـدما تكـون فيلسـوفا وليس ا ً ً

إن التفكـري . ًتفكر نقديا، ولكنك عندما تكون يف البيت تتخىل عن تفكريك النقـدي، تخلعـه

ًفرديا واجتامعياومقدرة ميكن مامرستها النقدي خصيصة،  ً. 

 عـامل خـاطيء وزمـن ذا كـان املـرء يعـيش يفويحتاج التفكري النقدي إىل الشجاعة إ

  .معكوس ومقلوب كام هو حال وقتنا الحارض وزمننا املعارص 
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 املبحث الثاين

 تعريف اإلدارة 

اإلدارة هي عبارة عن العديد مـن النشـاطات املتنوعـة واألعـامل والواجبـات التـي 

 .يقوم بها املدراء لتحقيق أهداف محددة

ٌكام أن اإلدارة هي يف حد ذاتها علم ومهارٌة وفن  . وخربٌة وحرفةٌ

ويرى بعض العلامء أن اإلدارة عبارة عن عملية إدارية واضحة املبـادئ تتـألف مـن 

أعامل ومهام وواجبات مختلفة ووظائف متنوعة ويؤدي تنفيـذ هـذه األعـامل والوظـائف 

 .والواجبات إىل التقدم باملنشأة إىل األمام كام تعمل عىل تحقيق األهداف املخطط لها

ـات واإلدارة يف ح ـألف ـمـن ـعـدة أـعـامل ونـشـاطات وواجـب ـة تـت قيقتـهـا ـهـي عملـي

ووظائف ومهـام مختلفـة ومتنوعـة ويـؤدي تنفيـذها إىل حسـن سـري العمـل يف املنشـآت 

 .واملنظامت

ويرى بعض املدراء بأن اإلدارة هـي عبـارة عـن وظيفـة تنفيـذ األشـياء عـن طريـق 

 .األشخاص

بالتغيري الـالزم لتحقيـق أهـداف كام يرى بعض املدراء أن اإلدارة هي وظيفة تقوم 

 .املنشآت والرشكات واملنظامت

 :ومن أهم التعاريف التي تم تدوينها يف علم اإلدارة ما ييل

ـة . 1 ـة والبرشـي ـوارد املتاحــة املادـي ـال للـم ـة التنســيق الفـع ـي عملـي أن اإلدارة ـه

ملتناسقة من واإلمكانيات املتعددة وذلك من خالل العمليات املتكاملة والوظائف اإلدارية ا

التخطيط والتنظيم والتوجيه والتوظيف والرقابـة والتعـديل إىل املراجعـة والتقيـيم وذلـك 

 .بهدف تحقيق األهداف العامة للمنشأة بطريقة مسئولة
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اإلدارة هي أن تتنبأ باملستقبل وتخطط لـه وتصـدر األوامـر والقـرارات اإلداريـة . 2

 .ستقبليةالصحيحة للتعامل مع األحداث الحالية وامل

أن اإلدارة هي عبارة عن مجموعة من النشاطات واألعامل والواجبات التي يقوم . 3

 .بها مجموعة من املدراء والتنفيذيني واملوظفني واملسئولني لتحقيق أهداف محددة

أن اإلدارة هي عملية تتألف من عدة أعامل متناسقة فـيام بينهـا ويـؤدي تنفيـذ . 4

 .اف املنشأةهذه األعامل إىل تحقيق أهد

أن اإلدارة هي عملية اجتامعية وفنية تقوم عىل أساس استخدام املوارد البرشيـة . 5

 .واملادية وذلك إلحداث التغيري الالزم وتحقيق األهداف املطلوبة

أن اإلدارة هي املعرفة الدقيقة ملـا يـراد فعلـه وتطبيقـه وتنفيـذه مـن واجبـات . 6

 . ويف أقرص وقت ممكنوأعامل ومهام وخطط بأقل تكلفة ممكنة

 .أن اإلدارة هي عملية اجتامعية وفنية. 7

أن اإلدارة هي عملية تسعى لتحقيق األهداف من خالل توجيه وتوحيـد جهـود . 8

 .األفراد واملوظفني والعاملني يف املنظامت

أن اإلدارة هي عبارة عن االستغالل األمثـل لألجهـزة واألدوات واملعـدات واملـواد . 9

 .تكنولوجية واملادية املختلفةالفنية وال

 .أن اإلدارة هي املعرفة يف كيفية التعامل مع األمور واملحافظة عىل األوقات. 10

أن اإلدارة هي عملية تقـوم عـىل التنسـيق فـيام بـني عوامـل اإلنتـاج البرشيـة . 11

بـة واملادية مع استعامل الوظائف اإلدارية كالتخطيط والتنظيم والتوجيه والتوظيف والرقا

والقـيـادة واإلرشاف والتنفـيـذ وذـلـك للوـصـول إىل الـهـدف املطـلـوب ـبـأقرص الـطـرق وأـقـل 

 .التكاليف
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أن اإلدارة هي تلك العملية التي من خاللها يتمكن مجموعـة مـن األفـراد مـن . 12

 .التعاون فيام بينهم لتحقيق أهداف الجامعة

إلدارة عىل مجموعة من أن اإلدارة هي وظيفة هادفة يقوم بها املدراء وتعتمد ا. 13

 .األسس والقوانني التي تسعى إلنجاز أعامل معينة لتحقيق أهداف محددة

أن اإلدارة تعترب علم قائم بذاته ويعتمد علم اإلدارة عىل مجموعة من األسـس . 14

 .والقوانني والنظريات

 .أن اإلدارة تعترب مهارة من املهارات العملية واإلدارية. 15

ي عبارة عن مامرسة عملية لتجـارب متعـددة وحرفـة وخـربة مـن أن اإلدارة ه. 16

الخربات ويؤدي االسـتفادة مـن الخـربات اإلداريـة لتطـوير املنشـآت واملـنظامت واألعـامل 

 .التجارية واإلدارية املختلفة

أن اإلدارة تعتمد عىل التخطيط وتعترب عمليـة التخطـيط مـن أهـم العمليـات . 17

 .تحقيق األهداف والحصول عىل نتائج مرضيةاإلدارية التخاذ القرارات و

 .أن اإلدارة تعتمد عىل القيادة اإلدارية الفعالة. 18

أن اإلدارة تعتمد عـىل إعـداد الخطـط ووضـع االسـرتاتيجيات وتنفيـذ األعـامل . 19

 .واملهام والواجبات

أن اإلدارة هي علم حـديث وعـرف منـذ قـديم الزمـان وتشـمل اإلدارة جميـع . 20

 .يف الحياة االقتصادية واالجتامعية والتجارية والعملية وغريهااملجاالت 

أن اإلدارة هي املعرفة الصحيحة ملا يراد من العاملني واملوظفني القيـام بـه مـع . 21

 .التأكد من أنهم يقومون بأداء أعاملهم بأفضل طريقة ممكنة وبأقل التكاليف
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ل والتخطـيط ملواجهتهـا وحـل أن اإلدارة هي القدرة عىل توقع أحداث املستقب. 22

 .املشكالت املستقبلية املحتملة الحدوث

أن اإلدارة هي القدرة عىل التنبـؤ باملسـتقبل واالسـتعداد لـه مـع القـدرة عـىل . 23

التخطيط واتخاذ القرارات الصحية والتنظيم وإصدار األوامـر والتنسـيق مـع اإلرشاف عـىل 

 . تنفيذه وما يتم فعلهاألعامل وتنفيذ املهام واملراقبة عىل ما تم

أن اإلدارة هي سلسلة من األنشطة املتتابعة واملرتابطة واملتكاملـة والتـي تبـدأ . 24

 .ٍبوضع الخطط وتحديد األهداف ورسم طريقة الوصول إليها بشكل صحيح
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 املبحث الثالث

 تعريف علم النفس اإلداري

ئ وقـوانني علـم هو ذلك العلم املتفرع عن علم الـنفس والـذي يعتمـد عـىل مبـاد

ونظريـات النفس الصناعي والتنظيمي  ويعتمد علم الـنفس اإلداري عـىل تطبيـق مبـادئ 

واسرتاتيجيات وأساليب وقوانني علم النفس بهدف رفع معنويات املوارد البرشيـة واألفـراد 

 .يف مكان العملالعاملني 

س ويعترب علم نفس الشخصية هـو أحـد فـروع علـم الـنفس واملـرتبط بعلـم الـنف

 .اإلداري وعلم النفس الصناعي والتنظيمي

ويعمـل عـلـم اـلـنفس اإلداري والـصـناعي والتنظيمـي ـعـىل تحفـيـز اـملـوظفني ورـفـع 

 .وزيادة خرباتهم ومهاراتهممعنوياتهم 

كام يعمل علم النفس اإلداري والصناعي والتنظيمـي عـىل تطبيـق قـوانني ومبـادئ 

 .واالستفادة من مهاراتها وخرباتهارشية علم النفس من أجل تحسني القدرات واملوارد الب

ً ويرتبط علم النفس اإلداري ارتباطا وثيقا بعلم الـنفس الصـناعي كـام يـرتبط علـم  ً

وعلـم الـنفس النفس اإلداري بعلـم الـنفس التنظيمـي حيـث يهـتم علـم الـنفس اإلداري 

ت وتعزيـز القـدراالصناعي وعلم النفس التنظيمي بدراسـة بيئـة العمـل وظـروف العمـل 

والعمـل عـىل تحفيـز العـاملني واملـوظفني البرشية من أجل التغلب عىل مشكالت العمـل 

 ورـفـع إنتاجـيـاتهمومعرـفـة كيفـيـة زـيـادة واإلدارـيـني وقـيـاس ـمـدى رـضـاهم ـعـن العـمـل 

 .معنوياتهم وتحفيزهم

وعلم النفس اإلداري هو ذلك العلم املرتبط بعلم النفس واملتفـرع عـن 

يق قوانني ومبادئ ونظريات واسـرتاتيجيات علـم علم النفس والذي يقوم بتطب

 اـلـنفس الـعـام وعـلـم اـلـنفس اإلداري وعـلـم اـلـنفس الـصـناعي وعـلـم اـلـنفس
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ورـفـع وتحفـيـز الـعـاملني وزـيـادة اإلنـتـاج  التنظيـمـي وتوظيفـهـا يف مـجـال اإلرشاف اإلداري 

 .اتهم العملية واإلدارية واملهنيةمعنوياتهم وتطوير مهاراتهم وخرب

هو ذلك العلم الذي يقوم بتطبيق مبادئ وقوانني علم الـنفس س اإلداري فعلم النف

 . والعاملني يف املنشآت واملنظامتواإلرشاف عىل املوظفنييف املجال اإلداري 

 :مميزات علم النفس اإلداري 

 املـؤثرة  والخارجيـةويتميز علم النفس اإلداري بدراسة األسباب والعوامل الداخليـة

وذلـك بهـدف معرفـة سـلوك املـوظفني واإلداريـني والعـاملني عـىل ثرة واملـؤعىل الرشكات 

وكيـف ميكـن تطـوير ومعرفـة قـدرتهم عـىل اإلنجـاز لألعـامل  إنتاجياتهمالعاملني ودرجة 

 .إلداري والعميل واملهني والوظيفييف املجال امهاراتهم وخرباتهم واالستفادة منها 

 يهـتم بدراسـة السـلوك الـبرشي النفس اإلداري هو ذلك العلم الحديث الذيفعلم 

كام يقوم علم النفس وسلوك األفراد واملوظفني والعاملني يف املنظامت واملنشآت والرشكات 

املرتبـطـة وأـسـس ومـبـادئ عـلـم اـلـنفس اإلداري بتطبـيـق ـقـوانني ونظرـيـات واـسـرتاتيجيات 

العلـوم والصناعي والتنظيمي ويعتـرب علـم الـنفس اإلداري مـن والوظيفي باملجال اإلداري 

أصـبحت نتـائج وأبحـاث ودراسـات علـم الـنفس اإلداري والصـناعي كام النفسية الحديثة 

ٍوالتنظيمي تستخدم عىل نطاق واسع يف العديد من الدول والرشكات واملنظامت ويسـتفاد 

ورفـع معنويـات تحسـني األداء منها يف كثري من املجاالت اإلدارية املختلفـة وذلـك بهـدف 

وزيـادة وتـوجيههم والقيـام بعمليـة اإلرشاف اإلداري وقيـادة العـاملني  العاملني واملوظفني

 . وتطوير خرباتهم واالستفادة منها ورفع معنوياتهمإنتاجياتهم
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 :أهداف علم النفس اإلداري

 :ومنها ما ييلوهناك العديد من األهداف التي يسعى إليها علم النفس اإلداري 

متعلقـة بعلـم يد من الرشكـات واملـنظامت تستخدم يف العدإعداد دراسات حديثة . 1

 .ي والصناعي والتنظيميالنفس اإلدار

يف علم الـنفس اإلداري وتطبـق يف تحسـني تستخدم العديد من الدراسات الحديثة . 2

 .وتطوير اإلدارات يف العديد من الرشكات واملنظامت

 .يقوم علم النفس اإلداري بزيادة اإلنتاج. 3

 .ري عىل تحسني أداء املوظفني واإلداريني والعاملنييعمل علم النفس اإلدا. 4

 .يساعد علم النفس اإلداري عىل توجيه املوظفني والعامل واإلداريني. 5

 . واملنظامتيسهل علم النفس اإلداري عملية قيادة العاملني واملوظفني يف الرشكات. 6

 .عاملنيت املوظفني واإلداريني واليقوم علم النفس اإلداري بتطوير خربا. 7

لتحـسـني عملـيـة االختـيـار الـسـليم يعـمـل عـلـم اـلـنفس اإلداري ـعـىل وـضـع ـقـوانني . 8

والتوظيف الصحيح للموظفني والعـامل واإلداريـني ووضـعهم يف األمـاكن املناسـبة 

 .لهم

 .يعمل علم النفس اإلداري عىل رفع معنويات األفراد. 9

 .يعمل علم النفس اإلداري عىل زيادة اإلنتاج. 10

 .عمل علم النفس اإلداري عىل تطوير مهارات وخربات املوظفنيي. 11

فعلم النفس اإلداري يعتمد عـىل اإلملـام الشـامل واملعرفـة التامـة بطبيعـة األفـراد 

 .واألعامل اإلداريةوبطبيعة السلوك البرشي 
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عىل طـرق واسـرتاتيجيات األفـراد ويعتمد علم النفس اإلداري عىل القيام بالتعديل 

 .إنتاجهم تحسني أدائهم وزيادة وذلك بهدف

واملختصـني بعلـم الـنفس اإلداري اإلملـام التـام واملرشفني والقياديني لإلداريني  والبد

 كـام البـد لإلداريـني بطبيعة السلوك البرشي وسلوك األفراد العاملني يف املنظامت والهيئات

ملوظفني واإلداريني وأن طبيعة أعامل ابعىل املوظفني أن يكونوا عىل معرفة تامة واملرشفني 

السـلوك العمـيل بأسـس السـلوك الـبرشي وكيفيـة تعـديل تكون لـديهم املعرفـة الكافيـة 

كام البد لإلداريني واملرشفني أن يكونوا عىل خـربة تامـة مببـادئ وقـوانني الـتعلم والوظيفي 

 .للموظفني واإلداريني والعاملوطرق واسرتاتيجيات التوجيه الصحيح والتدريب السليم 

 :أهمية علم النفس اإلداري

فـإن مـن أهـم األسـباب الداعيـة أهمية علـم الـنفس اإلداري ًيظهر جليا ومن هنا 

هـو تحسـني لظهور وبروز تخصص علم النفس اإلداري وعلم النفس الصناعي والتنظيمـي 

 والعاملني والقيام بتوجيههم وتعلـيمهم وتـدريبهم بـالطرق طرق وأداء املوظفني واإلداريني

 .يجمع بني علم اإلدارة وعلم النفس فعلم النفس اإلداري يمةالسل

حيث أصبحت اإلدارة مبفهومها الحديث واسرتاتيجياتها املعارصة وقوانينها الجديدة 

 تستخدم مبادئ علـم الـنفس ونظريـات علـم الـنفس يف العديـد مـن العمليـات اإلداريـة

 .والنشاطات التجارية املختلفة

قوانني علم النفس الحديث يف عمليـات اتخـاذ القـرارات فاإلدارة تستخدم مبادئ و

 .واملكلفني بهاالعاملني عليها مع متابعة والقيام برسمها وتنفيذها السليمة والصحيحة 
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ـام  ـنفس اإلداري للقـي ـم اـل ـا الـحـديث ـقـوانني عـل ـكـام أن اإلدارة تـسـتخدم مبفهومـه

والقيـام سبني لألعامل والوظـائف لألفراد والعاملني املنابعمليات االختيار السليم والصحيح 

 .بتوزيعهم وتوجيههم

يف توزيع األعامل كام تستخدم اإلدارة مبفهومها الحديث قوانني علم النفس اإلداري 

مـع القيـام بعمليـة وتقسيم املهام وتحديد املسئوليات عىل املوظفني واإلداريني والعـاملني 

مع القيـام برفـع روحهـم ئف املكلفني بها لألعامل والوظاتوجيه األفراد قبل وأثناء تأديتهم 

وكيفيـة زيـادة إنتـاجهم وقدرتهم عـىل اإلنتـاج درجة رضاهم عن العمل  ودراسة املعنوية

 .ستفادة من خرباتهم ومهاراتهموكيفية تحسني أدائهم واال

العديـد مـن النظريـات واإلدارة العامـة تسـتخدم وإدارة األعـامل فاإلدارة الحديثة 

يف أغلب العمليات والوظائف والنشاطات اإلدارية لنفس اإلداري والصناعي املتعلقة بعلم ا

حيث تقوم اإلدارة بتطبيق مبادئ علم النفس يف وضع الخطط والقوانني ورسم السياسـات 

 .اإلدارية للمنظامتواالسرتاتيجيات 

وتقسـيم األعـامل الختيـار العـاملني كام تقـوم اإلدارة بـاالعتامد عـىل علـم الـنفس 

واملـوظفني ورفـع معنويـات األفـراد والعـامل عـىل املـوظفني ل عىل تحديد األعـامل والعم

ومعرفـة أرائهـم واالسـتفادة مـن وجهـات وتحسـني خـرباتهم ومعرفة رضاهم عـن العمـل 

 .نظرهم عن األعامل املختلفة التي يقومون بها

 واملـوظفنيالعلم الذي يهـتم بدراسـة سـلوك األفـراد فعلم النفس اإلداري هو ذلك 

ث العلـوم النفسية يف املجال اإلداري ويعترب علم النفس اإلداري من أحـدوبتطبيق املبادئ 

 .النفسية
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 :إهتاممات علم النفس اإلداري

واملـوظفني السلوك البرشي وسـلوك األفـراد فعلم النفس اإلداري علم يهتم بدراسة 

النفسـية طبيـق القـوانني والقيـام بتواملـنظامت املختلفـة واإلداريني والعاملني يف الرشكات 

وذلـك بهـدف تحسـني أداء املـوظفني وزيـادة خـرباتهم وتحسـني املتعلقة يف مجال اإلدارة 

 .أداءهم وتطوير مهاراتهم

قـوانني ومبـادئ وأسـس هو ذلك العلـم الـذي يقـوم بتطبيـق فعلم النفس اإلداري 

القيـام و اإلدارة واسرتاتيجيات ونظريات ومنهج علم النفس العام املرتبط واملتعلـق مبجـال

يف العديـد مـن بتطبيقها عىل مختلف اإلداريـني واملـوظفني واألفـراد والعـاملني واملرشفـني 

 .املنظامت اإلدارية

ويقدم علم النفس اإلداري اإلجابات الواضحة عن العديد مـن التسـاؤالت املتعلقـة 

 .ختلفةبسلوك األفراد والعاملني يف الرشكات واملنظامت واملؤسسات اإلدارية امل

املـوظفني واإلداريـني والعـاملني واألفـراد كام يعمل علم النفس اإلداري عىل قيـادة 

 .قيام بتوجيههم وتدريبهم وتعليمهموال

ـنفس اإلداري  ـم اـل ـاعد عـل ـام يـس ـهم ـك ـني بأنفـس ـوظفني واإلدارـي ـف اـمل ـىل تعرـي ـع

 األمـاكن ويساعدهم عىل االختيار الصحيح للوظائف املناسبة لهم ويضعهم يفوإمكانياتهم 

الصحيحة واملالمئة لهم كام يعمل علم النفس اإلداري عىل رفـع معنويـات األفـراد وزيـادة 

 .وخرباتهم وقدراتهم املهنية والوظيفية والعمليةكفاءة املوظفني 

فعلم النفس اإلداري يدرس العديد من القضايا واملواضيع واألمور اإلدارية والنفسية 

 . علم اإلدارة وعلم النفسفيام بنيذات االرتباط الوثيق 
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ًكام يعالج علم النفس اإلداري العديد من املشكالت والقضايا معتمـدا عـىل قـوانني 

 .واملتعلقة باإلدارةوأسس نفسية مستمدة من بقية تخصصات وفروع علم النفس 

ًمعتمـدا عـىل أسـس نفسـية قضـايا مختلفـة فعلم الـنفس اإلداري يـدرس ويعـالج 

 .ني علوم النفس املرتبطة باملجال اإلداريتستمد قوتها من قوان

 .فعلم النفس اإلداري يهتم بدراسة العلوم البرشي يف املجال اإلداري

علـم وتحليلية لقوانني وأسـس كام يضع علم النفس اإلداري دراسة علمية ووصفية 

 .اإلدارة وعلم النفس

دراسـة داري بدراسـة السـلوك الـبرشي يف املجـال اإلكام يقوم علم الـنفس اإلداري 

مـع القيـام بتفسـري والنتـائج علمية ووصفية وتحليلية ملعرفة األسباب والبواعث والدوافع 

 . والعاملني يف الرشكات واملنظامتالظواهر املختلفة ألداء املوظفني

وـسـلوك األـفـراد واـملـوظفني فعـلـم اـلـنفس اإلداري يـهـتم بدراـسـة الـسـلوك اـلـبرشي 

 يف املـجـال اإلداري ويقـدم عـلـم اـلـنفس اإلداري دراـسـة والـعـاملنيوالعـاملني يف اـملـنظامت 

وتحليـل وتصـنيف وتفسـري وفهـم ومعرفـة األسـباب والـدوافع علمية وذلك بقصد وصف 

والقيام بعملية التوجيـه والتـدريب مـع تقـديم النتـائج والقيـام بعمليـة تفسـري الظـواهر 

ـة بالســلوكيات  ـوظفني املتعلـق ـراد واـمل ـة وســلوكيات األـف ـالبرشـي ـات والـع املني يف الرشـك

 .واملنظامت

الحيويـة واإلداريـة العديـد مـن الظـواهر ويتميز علم الـنفس اإلداري بأنـه يـدرس 

 .والنفسية واالجتامعية املتعلقة باملوظفني واإلداريني
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هو كائن برشي يعيش يف مجتمع إداري وعميل ووظيفي فاملوظف اإلداري والعامل 

 فيها التي تحيط  البيئة اإلدارية والعملية التي يعملكام يتفاعل اإلنسان واملوظف يفمعني 

  .به والتي تعترب جزء مهم من حياته اليومية

علم النفس اإلداري هي ظواهر وقضـايا فالقضايا واملواضيع والظواهر التي يدرسها 

كـام باملوظفني واإلداريـني والعـاملني ومواضيع حيوية وإدارية ونفسية واجتامعية متعلقة 

بـالنواحي النفسـية واالجتامعيـة  العديد من النـواحي املتعلقـة  النفس اإلدارييدرس علم

 .واإلدارية املرتبطة باملوظفني واإلداريني

فهناك العديد من النواحي والقضايا واملواضيع النفسية لألفراد واملوظفني واإلداريني 

واتجاهـاتهم  مبعرفة أفكارهم ودراسة مشاعرهم ومعرفة أحاسيسـهم وميـولهموالتي تبدأ 

والقيام بتوفري متطلباتهم ومعرفة طرق انفعاالتهم وصوالً إىل أدائهم ودوافعهم وحاجياتهم 

 .دة انتاجهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهموكيفية رفع روحهم املعنوية وزيا

كام يدرس علم النفس اإلداري العديد من الظواهر والقضايا واملواضيع االجتامعيـة 

والفـرد يعمـل يف بيئـة اجتامعيـة ًداريني نظـرا ألن املوظـف اإلداري املتعلقة باملوظفني واإل

وهـذه الظـواهر والقضـايا واملواضـيع النفسـية إدارية معينة تحيط به يتأثر بها وتتأثر بـه 

 .هي التي يدرسها علم النفس اإلداري وتسمى الظواهر السلوكيةواالجتامعية واإلدارية 

روع علـم الـنفس األخـرى حيـث وعلم النفس اإلداري يتميـز عـن بقيـة فـ

ـنفس  ـم اـل ـالعلوم الـسـلوكية نـظـرا ـملـا يدرـسـه عـل ـنفس اإلداري ـب ـم اـل  ًيـسـمى عـل

من العديد من الظواهر والقضايا واملواضيع السـلوكية املختلفـة املرتبطـة اإلداري 

واملتعلقة بالعاملني واملـوظفني باملجاالت اإلدارية والنفسية واالجتامعية والحيوية 

 والتي ترتبط بالعديد من املجال اإلدارية والعمليات واألنشطة املختلفة  واإلداريني
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كام يقوم علم النفس اإلداري مبعالجة الكثري مـن القضـايا واملواضـيع والظـواهر السـلوكية 

ويقدم علم النفس اإلداري الطرق الصحيحة واألسس السـليمة الختيـار واإلدارية والنفسية 

ووضع العاملني واملوظفني لني ومعرفة توزيع وتقسيم األعامل لهم األفراد واملوظفني والعام

 ورغبـاتهم يف األماكن املناسبة لهم مبا يتناسب وقدراتهم وإمكانياتهم وميـوالتهم املختلفـة

 .املتعددة

كام يقوم علم النفس اإلداري بدراسة األسباب والعوامل الداخلية والخارجية املؤثرة 

رجـة إنجـازهم لألعـامل وظفني واإلداريـني والعـاملني ومعرفـة دعىل سلوكيات األفـراد واملـ

 .املوكلة لهم

واإلرهـاق بدراسة األسباب والعوامل املسببة لإلجهـاد كام يهتم علم النفس اإلداري 

البدين والعميل واملهني والوظيفي ومعرفة أسـباب التـأخر عـن األعـامل وغيـاب املـوظفني 

وتحديـد أفضـل االسـرتاتيجيات لتنظـيم اإلداريـة ملعالجـة األخطـاء وتحديد أفضل الطـرق 

مبختـلـف العـمـل اإلداري والقـيـام بتوزـيـع االختصاـصـات وتقـسـيم األـعـامل ـعـىل الـعـاملني 

والقيـام بعمليـة متابعـة أداء  اإلدارات واألقسام مع اإلرشاف عىل أداء العـاملني واملـوظفني

عـىل نفسـيات ايب أو السـلبي ومعرفـة العوامـل ذات التـأثري اإليجـوتقييم النتائج األعامل 

 .فةوالعاملني يف مختلف األقسام والوحدات واألجهزة اإلدارية املختلاملوظفني 
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 املبحث الرابع

 أنواع وأقسام علم النفس

 :علم النفس اإلكلينييك. 1

هو ذلك العلم الذي يعمل عىل عالج األفراد ذوي املشكالت النفسية ويقوم بتقييم 

النفسية كام يقـدم علـم الـنفس اإلكلينـييك العديـد مـن البحـوث وتحليل وعالج األمراض 

الخاصة بدراسة السلوك العادي والسلوك السـوي والسـلوك غـري العـادي والسـلوك الشـاذ 

 .ويقوم علم النفس اإلكلينييك بتشخيص األمراض النفسية وتقديم العالجات الالزمة

 : علم النفس التجريبي. 2

 وإجـراء البحـوث والدراسـات يف مجـال محـدد وهو ذلك العلـم املخـتص بتصـميم

واختصاص معني مثل الدوافع أو التعليم أو اإلحساس أو السلوك أو الـذكاء أو اللغـة وغـري 

 .ذلك

 : علم النفس املدريس. 3

ـك العلــم املخــتص بــإجراء البحــوث وإعــداد الدراســات وتقــدميها يف  وهــو ذـل

 وتقـديم املشـورة للمـدراء واملدرسـني االختصاصات املدرسية والتعليمية وتدريب املعلمني

وعالج األطفال الصغار ذوي املشكالت النفسية والتعليميـة ويعمـل عـىل الـنفس املـدريس 

عىل زيادة النمو العقيل واالجتامعي واالنفعايل لدى األطفال وطالب املـدارس وذلـك ببنـاء 

دريبات مختلفـة وتقديم برامج متخصصة يف تدريب األطفال والطلبة يف املدارس وتجري تـ

 .للمدرسني واملعلمني ومدراء املدارس بهدف تطويرهم
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 : علم النفس الرتبوي. 4

وهو ذلك العلم الذي يقوم عىل أساس تقديم الـربامج الرتبويـة وتقوميهـا وتقييمهـا 

وتعديلها كام يقوم علم النفس الرتبوي بتطوير وتصميم وتقويم وتقييم املواد واإلجـراءات 

 .ة يف املجاالت الرتبوية والنفسيةوالربامج الخاص

 :علم النفس الصناعي والتنظيمي. 5

وـهـو ذـلـك العـلـم اـلـذي يعتـمـد ـعـىل جـمـع البـحـوث وإـعـداد الدراـسـات وتـقـديم 

املشورات وتطوير الـربامج لزيـادة الكفـاءة العمليـة ولرفـع الـروح املعنويـة لـدى األفـراد 

فة دوافع العمـل وعوامـل الشـعور واملوظفني ويهتم علم النفس الصناعي والتنظيمي مبعر

 .بالرضا وتحقيق الوالء الوظيفي والتنظيمي يف املنظامت

 : علم النفس االجتامعي. 6

وهو ذلـك العلـم الـذي يبحـث يف كيفيـة تـأثري النـاس ببعضـهم الـبعض ومـا هـي 

االسرتاتيجيات التي تحدث تأثريات يف أعامل ونفسـيات النـاس وتقـوم بـدمجهم وإحـداث 

تالف والتآلف واالنسجام فيام بينهم ويدرس علم النفس االجتامعي كيـف يـؤثر عملية االئ

 .الناس بعضهم يف بعض

 :علم النفس اإلداري. 7

املتعلق واملرتبط باملجال اإلداري السلوك البرشي بدراسة هو ذلك العلم الذي يهتم 

وفهـم ووصـف وتحليـل وتعريـف دراسة علمية ووصفية وتحليليـة وذلـك بقصـد تفسـري 

بـسـلوكيات األـفـراد وتـصـنيف الـسـلوك اـلـبرشي والـظـواهر واملواـضـيع والقـضـايا املتعلـقـة 

 .املوظفني والعاملني بالرشكات واملنظامت اإلدارية

املتفرع عن علم النفس والـذي يهـتم بدراسـة فعلم النفس اإلداري هو ذلك العلم 

 .ت اإلدارية املختلفةترصفات وسلوكيات األفراد والعاملني واملوظفني يف الرشكات واملنظام
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 وذلـك بقصـد وصـفويقدم علم الـنفس اإلداري دراسـة علميـة للسـلوك الـبرشي 

ـة  ـم ومعرـف ـل وفـه ـبرشي وتفـسـري وتحلـي ـع وـضـوابط وبواـعـث الـسـلوك اـل ـباب ودواـف أـس

وسلوكيات األفراد واملوظفني والعاملني مع القيام بعملية توجيه سـلوكيات األفـراد وتفسـري 

 .البرشية السلوكيات املتعددة الظواهر املختلفة حول

ـس  ـادئ وأـس ـوانني ومـب ـق ـق ـىل تطبـي ـل ـع ـم يعـم ـو عـل ـنفس اإلداري ـه ـم اـل فعـل

واسرتاتيجيات علم النفس العام واملتعلقة باملجال اإلداري ويقوم بتطبيقهـا عـىل املـوظفني 

 .واإلداريني واملرشفني والعاملني

ًويرتبط علم النفس اإلداري ارتباطا وثيقا بعدة علوم و مجاالت وفـروع وتخصصـات ً

 :مختلفة منها ما ييل

 .علم النفس العام. 1

 .علم النفس الصناعي. 2

 .علم النفس التنظيمي. 3

 .علم النفس االجتامعي. 4

 .علم النفس الشخصية. 5

 .العلوم اإلدارية. 6

 .اإلدارة العامة. 7

 .إدارة األعامل. 8

 .إدارة املوارد البرشية. 9

 .إدارة األفراد. 10

 .إدارة املنظامت. 11

 .إدارة املصانع. 12

 .إدارة الخدمات. 13
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 .إدارة الرشكات. 14

 :وظيفة علم النفس اإلداري

ويقوم علم الـنفس بدراسـة األسـباب والعوامـل املـؤثرة الداخليـة والخارجيـة عـىل 

 . ومعرفة درجة إنجازهم للوظائف واألعامل واملهامسلوكيات األفراد العاملني واملوظفني

يسـاعد علـم الـنفس اإلداري عـىل زيـادة األداء وتحسـني اإلنتـاج ورفـع الـروح كام 

 .املعنوية لدى األفراد العاملني واملوظفني

يف وقتنا الحارض حيث أصبح علم النفس اإلداري ولعلم النفس اإلداري أهمية كربى 

 .يطبق يف كثري من املجاالت اإلدارية

دراسات واألبحاث والنتـائج والتـي يـتم كام يقدم علم النفس اإلداري العديد من ال

تحسـني أداء يف مختلـف مجـاالت اإلدارة وذلـك بهـدف ٍاالستفادة منهـا عـىل نطـاق كبـري 

املوظفني ورفع معنوياتهم وقيادة العاملني واإلداريـني وتـوجيههم وتـدريبهم ومسـاعدتهم 

 عـىل زيـادة  والعمـلآرائهـموتطوير مهاراتهم وخرباتهم ورفع معنوياتهم واالسـتفادة مـن 

 .إنتاجهم وأداءهم 

كام أن اإلدارة أصبحت مبفهومهـا الحـديث تسـتخدم مبـادئ علـم الـنفس وتطبـق 

قوانني وقواعد علم النفس اإلداري والسـلويك يف أغلـب عملياتهـا ونشـاطاتها فتسـتخدم يف 

 عمليات اتخاذ القرار، ورسم وتنفيذ ومتابعة وتقييم خططها واختيار العاملني املناسـبني يف

فروعها وكذلك يف توزيع األعامل واملسؤوليات عىل هؤالء العاملني وتوجيههم عند تـأديتهم 

ألعاملهم ورفع معنوياتهم وزيادة مشاركتهم يف العمل ورضاهم عنه وتكيفهم معه وزيادة 

إنتاجهم وتدريبهم أثناء الخدمة من أجل زيادة كفايتهم وتحسني أدائهم واستطالع آرائهـم 

  . عن العملووجهات نظرهم
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 : كام أن علم النفس اإلداري

مل يهتم بدارسة السلوك البرشي وبتطبيق املبادئ النفسـية يف مجـال اإلدارة والـذي 

يعترب من أحدث العلوم النفسـية، حيـث أنـه مل يحقـق اسـتقالله بعـد عـن بقيـة العلـوم 

ًالنفسية إال مؤخرا نسبيا ً.  

و ذلـك العلـم الـذي يحـاول تطبيـق بعبارة أخرى نقول إن علم الـنفس اإلداري هـ

مبادئ وقوانني ومنهج علم النفس العام يف مجال اإلدارة عىل املوظفني والعاملني واملرشفني 

يف مجال اإلدارة ويحاول بالتايل اإلجابة عن التساؤالت ذات العالقة بالسـلوك الـذي يتبعـه 

ادة هؤالء العاملني، مبـا العاملون يف الرشكات واملؤسسات املختلفة ويساعد عىل توجيه وقي

يعرفهم بأنفسـهم وبإمكانـاتهم ويسـاعدهم عـىل االختيـار الحكـيم لوظـائفهم وأعاملهـم 

ويـضـعهم يف الوـظـائف واألـعـامل املناـسـبة إلمكاـنـاتهم وـمـؤهالتهم وـخـرباتهم ويرـفـع ـمـن 

 .معنوياتهم ويزيد من كفاءتهم وإنتاجهم

هـا مـن معطيـات بـاقي فهو يدرس ويعالج قضايا عىل أسس نفسية تسـتمد وجود

 .علوم النفس ذات االرتباط الوثيق به

فعلم النفس اإلداري يهتم بدارسة السلوك البرشي يف املجال اإلداري دراسـة علميـة 

وذـلـك بقـصـد وـصـفه، وتحليـلـه، وتـصـنيفه، وفهـمـه، وتفـسـريه، ومعرـفـة أـسـبابه ودوافـعـه 

ملـسـتقبل، والتوـصـل إىل وبواعـثـه، وـضـبطه واـلـتحكم فـيـه، وتوجيـهـه، والتنـبـؤ بحدوـثـه يف ا

القوانني التي تحكمه فهو كغريه من العلوم يصف ويحلل ويصنف ويـفرس الظـواهر التـي 

 .يدرسها ويحاول ضبطها والتحكم فيها

ـي ـواهر الـت ـو أن الـظ ـوم ـه ـن العـل ـريه ـم ـن ـغ ـم ـع ـذا العـل ـز ـه ـا ميـي  إن ـم

ـاملوظف ـة تتعـلـق ـب ـة نفـسـية اجتامعـي ـا ـظـواهر حيوـي    يدرـسـها ـهـي يف مجموعـه
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 ككائن يعيش يف مجتمع معني وبيئة معينة ويتفاعل يف جزء من حياته اليوميـة يف ،دارياإل

 .مجال معني هو مجال اإلدارة

فالظواهر التي يدرسها هي ظواهر حيوية ألنها صادرة عن كائن حي وهي ظـواهر 

نفسية ألنها تتعلق بالنواحي النفسية لهذا الكائن مـن أفكـار ومشـاعر وأحاسـيس وميـول 

وهي ظواهر اجتامعيـة ألنهـا تحـدث يف . اهات ودوافع وحاجات وانفعاالت وما شابهواتج

إطار اجتامعي معني تتأثر به وتؤثر فيه وهـذه الظـواهر الحيويـة والنفسـية واالجتامعيـة 

 .التي يدرسها علم النفس بكافة فروعه هي ما نسميه بالظواهر السلوكية

بقية فروع علم النفس فهو أن الظـواهر وإذا كان لعلم النفس اإلداري ما مييزه عن 

السلوكية التي يدرسها ترتبط باملجـال اإلداري وبالعمليـات واألنشـطة اإلداريـة ومبعالجتـه 

الكثري من القضايا يف املجال اإلداري مثل اختيار العاملني واملرشحني للعمل اإلداري وتوزيع 

لذي يناسب قدراته وإمكاناته من تم اختيارهم للعمل اإلداري ووضع كل منهم يف العمل ا

 .وميوله ورغباته

ويتميز بدراسـة األسـباب والعوامـل الداخليـة والخارجيـة املـؤثرة عـىل سـلوك كام 

العاملني ودرجة إنجازه لألعامل املوكلة لهم وكذلك دراسة العوامل املسببة لإلجهاد املهنـي 

إلداري وتوزـيـع والغـيـاب والـتـأخر ـعـن العـمـل وتحدـيـد أحـسـن الـطـرق لتنـظـيم العـمـل ا

اختصاـصـاته ـعـىل مختـلـف إداراـتـه وأقـسـامه وـعـىل الـعـاملني يف ـهـذه اإلدارات واألقـسـام 

ومتابعة العمل وتقييم نتائجـه ودراسـة مختلـف سـبل وفـرص التفاعـل التـي تـتم داخـل 

جامعة العمل ومختلف العوامل ذات التأثري اإليجايب والسلبي عىل متاسك الجامعة العاملة 

 .داري وكذلك دراسة الفروق الفردية بني العاملني يف األجهزة اإلداريةيف املجال اإل
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وليك ينجح القادة املرشفـون اإلداريـون يف مهـامهم ويف تـوجيهم للعـاملني البـد أن 

يكونوا عىل علم ودراية تامة بطبيعة وأبعاد العمل الذي يديرونه وبأصوله وأنسب الطـرق 

 وذلـك حتـى يكـون تعلـيمهم وتـوجيههم وتـدريبهم واألساليب والوسائل ألدائـه وتنفيـذه

لغريهم ذا معنى وجدوى وينال القبول والثقة فيه من العاملني تحت قيادتهم وكذلك البد 

لهم من اإلملام بطبيعة السلوك البرشي وأسس تعديلـه ومببـادئ الـتعلم السـليم وبأنسـب 

 .الطرق واألساليب والوسائل للتعليم والتوجيه والتدريب

 : من علم النفس اإلداريالغاية

 :ويهدف علم النفس اإلداري إىل ما ييل

 .دراسة مختلف القضايا واملواضيع السلوكية املتعلقة باألفراد. 1

 .وتصنيف سلوكيات األفراد العاملنيتحليل . 2

 الناتجـة عـن األفـراد واملـوظفني واإلداريـني املختلفـةتفسري الظـواهر السـلوكية . 3

 . والعاملني

ل وفهم وتفسـري سـلوكيات األفـراد العـاملني يف املجـاالت اإلداريـة وربطهـا تحلي. 4

 .والعوامل املؤثرة عىل أداء املوظفني واإلدارينيبالظروف املحيطة باملوظفني 

ـوظفني . 5 ـة بـسـلوكيات وأـعـامل اـمل ـل وتـصـنيف الـظـواهر الـسـلوكية املتعلـق تحلـي

 .ل اإلداري واإلرشايف والتنفيذياإلداريني واملرشفني والقياديني والعاملني يف املجا

وصف مختلف الظواهر السلوكية لألفراد واملتعلقة بسلوكيات األفراد العاملني يف . 6

ًاملجال اإلداري والعميل والقيام بوصف لهذه األعامل والسلوكيات وصفا دقيقـا  ً

ًوموضوعيا ومنطقيا وتحليليا ً ً. 
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سـتقل الناتجـة عـن مختلـف التنبؤ بحـدوث مختلـف الظـواهر السـلوكية يف امل. 7

 .قبل وقوعها يف املستقبلسلوكيات األفراد العاملني والحد من املشكالت 

 .وتعليمهمالقيام بعملية توجيه األفراد وتدريبهم . 8

 .القيام بعملية رفع الروح املعنوية لدى األفراد العاملني واملوظفني. 9

 :طبيعة علم النفس اإلداري

املتعلـقـة  إجاـبـة واـضـحة ـعـىل العدـيـد ـمـن األـسـئلة وعـلـم اـلـنفس اإلداري يجـيـب

اد واملـوظفني والعـاملني التي يقوم بهـا األفـربسلوكيات األفراد وأنواع السلوكيات املختلفة 

 فيتـسـاءل عـلـم اـلـنفس اإلداري ـعـن حقيـقـة الـسـلوك واملتعلـقـة باملـجـال اـلـنفيس واإلداري

 وعـن الحقـائق واملبـادئ التـي لني وأنواع سلوكيات األفراد العـامسلوكيات األفرادومظاهر 

 ثـم  والعميل واملهني والوظيفي والنفيس واالجتامعيتحكم سلوك األفراد يف املجال اإلداري

 .وغريها من األسئلة ًيسلكون سلوكا دون اآلخرما هي الدوافع التي تجعل املوظفني 

برشيـة هو علـم حـديث يخـدم إدارة األفـراد وإدارة املـوارد الفعلم النفس اإلداري 

ويويص العديد  كام يقوم علم النفس اإلداري عىل أسس وقوانني علمية واضحة بشكل كبري

 يف العديـد مـن من العلامء واملختصني بأهمية وجـود مستشـار نـفيس اجتامعـي أو إداري

ير زيادة األنشطة وتطواملنظامت والرشكات واملؤسسات مهام اختلف حجمها وذلك بهدف 

نويـاتهم وتحسـني أدائهـم مـع االهـتامم بتقـديم دورات تدريبيـة أداء املوظفني ورفـع مع

 لتوجيه العاملني ومساعدتهم يف التخلص من مشـكالتهموعملية ونفسية ومهنية ووظيفية 

 .مهاراتهم وخرباتهم واالستفادة من إمكانياتهم وقدراتهمورفع معنوياتهم وتطوير 
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 :الفائدة من علم النفس اإلداري

ي العديد من الفوائد عىل املرؤوسني واملوظفني واإلداريني حيث ولعلم النفس اإلدار

 أن اإلحاطة بعلم النفس اإلداري يحقق مزايا عديـدة ونتـائج كثـرية للمـوظفني واملـنظامت

يف معرفة ٍعىل حد سواء ومن فوائد علم النفس اإلداري أنه يقوم بتوجيه العاملني ويساعد 

 عىل  باألعامل الصحيحة وذلك من خالل تعرف املدراءالطرق املناسبة لتوجيه األفراد للقيام

للعمـل عـىل ومتطلبـاتهم ومعرفة اتجاهـاتهم األفراد واملرؤوسني واملوظفني رغبات وميول 

 .تحقيقها

علم النفس اإلداري بتعريف املدراء عىل معالجة السلوك الشـاذ وتقـديم كام يقوم 

 .لحلول املناسبة للسلوك غري السويا

للتعامـل مـع أمنـاط السـلوك بـالطرق املناسـبة فس اإلداري املدراء ويعرف علم الن

كام يعرف علـم الـنفس اإلداري  فيتعرف املدير عىل السلوكيات اإلنسانية املتغرية املختلفة

وكيفية التعامل وأصحاب امليول العدوانية بكيفية التعامل مع األشخاص العدوانيني املدراء 

 .ملؤدية لذلكامعهم ومعرفة األسباب والدوافع 

 والسلوكية فيام كام يعمل علم النفس اإلداري عىل تحديد الفروع والفوارق الفردية

األسـس واملبـادئ ويقـدم علـم الـنفس اإلداري للمـدراء بني املوظفني واإلداريني والعـاملني 

ومعرفـة كيفيـة التعامـل مـع مختلـف والقوانني التي تساعدهم يف مراعاة هـذه الفـوارق 

ويسـهل علـم إلداريني واملرؤوسـني والتعـرف عـىل دوافـع العـاملني واملـوظفني املوظفني وا

 .للثواب والعقابالنفس اإلداري وضع أنظمة مناسبة 

 ومرؤوسـيهم مبـدرائهمكام يساعد علم النفس اإلداري عىل تحسني عالقة العـاملني 

ختلفـة يف ويقوم علم النفس اإلداري مبساعدة العاملني عـىل اسـتيعاب وفهـم التغـريات امل

 .األعامل واملنظامت
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ويقوم علم النفس اإلداري بالعمل عىل رفع الـروح املعنويـة للمـوظفني واإلداريـني 

 .والعاملني

كام يقوم علم النفس اإلداري مبسـاعدة العـاملني واملـوظفني واإلداريـني عـىل فهـم 

ت لرفـع معنويـاطـرق أنفسهم ومعرفـة خـرباتهم ورغبـاتهم ويقـدم علـم الـنفس اإلداري 

تكمـن أهميـة العلـوم املوظفني واإلداريني واالستفادة مـن خـرباتهم وقـدراتهم ومـن هنـا 

 إذ أنه يعتـرب وعلم النفس اإلداري وعلم النفس الصناعي وعلم النفس التنظيميالسلوكية 

بدراسة العلـوم السـلوكية وذلـك لالسـتفادة منهـا من أهم املواضيع والتخصصات املتعلقة 

ـاتهم وتحـسـني ـخـرباتهم ومـهـاراتهم بتـطـوير أداء الـعـاملني ادة ـمـن واالـسـتف ورـفـع معنوـي

 .تجاربهم وأرائهم وأفكارهم

 العلوم السلوكية 

 :تعريف السلوك

أو قيميـة قـد تكـون سـلبية أو إيجابيـة تجـاه أمـر أو قضـية  قـفالسلوك هـو موا

 .موضوع أو شخص محدد ويعكس هذا السلوك املشاعر واألحاسيس واملبادئ األساسية

 :)العلوم السلوكية( أو ف علم السلوكتعري

يطلـق عـىل علـم الـنفس اإلداري والصـناعي العلوم السلوكية هو مصـطلح علمـي 

 .والتنظيم

العديـد مـن الوسـائل املختلفـة شـتمل عـىل كام أن العلوم السلوكية هو مصطلح ي

وم بهـا التي يقالفعاليات والسلوكيات واألنشطة والقوانني املتبعة ملعرفة واستكشاف وفهم 

مع البيئـة اإلداريـة املحيطـة بـاملوظفني األفراد واملوظفني واإلداريني وفهم كيفية تفاعالتها 

 .واإلداريني
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ًاملوظفني واإلداريني ارتباطا وثيقـا بالبيئـة التـي يعملـون فيهـا ويرتبط  حيـث يتـأثر ً

ت العملية املوظفون واإلداريون والعاملون يف الرشكات واملنظامت مبختلف الظروف والبيئا

 .معهاويعيشون واملهنية واإلدارية واالجتامعية املحيطة بهم والتي يعملون فيها 

ظهور املدرسة السلوكية إىل فرتة زمنية قدمية وتطورت العلوم إىل أن وصلت ويرجع 

بوجـود تخصـص جديـد يسـمى علـم الـنفس اإلداري أو علـم الـنفس التطورات الحديثـة 

 .أو العلوم السلوكيةالسلويك 

هو رغبة العديـد مـن العلـامء وأساس اهتامم العلامء بالسلوكيات املتعلقة باألفراد 

املتخصصني يف علم النفس مبعرفة وضـعف العقـل الـبرشي ودراسـة السـلوكيات واألعـامل 

 .املتعلقة باألفراد واألشخاصالظاهرية 

 وهـو عىل يد عـامل أمـرييكولقد ظهرت املدرسة السلوكية يف أوائل القرن العرشين 

وقـد جـاء مـن بعـده العديـد مـن علـامء الـنفس ) جـون يب واطسـون(عامل نفيس يسمى 

املتخصصني ليطوروا أسـس وقـواين اسـرتاتيجيات املدرسـة السـلوكية وغريهـا مـن املـدارس 

ً ارتباطا مبارشا بسلوك اإلنسانالنفسية التي ترتبط ً. 

يطـة بـه مـع تحليـل والبيئـة املحوتهتم املدرسة السلوكية بدراسـة سـلوك اإلنسـان 

ـاهري  ـلوك الـظ ـتقبل الـس ـائج يف املـس ـدير النـت ـباب وتـق ـة األـس ـدوافع ومعرـف ـف واـل ملختـل

 .اد وهناك سلوك ظاهري وسلوك باطنيالسلوكيات الناتجة عن األفر

ويعترب السلوك الظاهري أهداف وأعامل وأفعال ظاهرة يقوم بها األفراد مثل الكالم 

يعترب السلوك الباطني سلوك مسترت ناتج عن العقل بينام وغريها واتخاذ القرارات واألفعال 

والتنبؤ باملستقبل واألحالم املسـتقبلية مثل التخيالت والتفكري يف املستقبل البعيد الالواعي 

 .واألهداف البعيدة
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 :أهمية السلوك

من حيث إمكانيـة تـأثريه واملنظامت واملؤسسات وتنبع أهمية السلوك يف الرشكات 

 .والعميل واإلداري واملهنيالوظيفي عىل األداء 

سلوكيات للموظفني والعاملني عىل اهتامم وتحليل وقد حازت وفازت ومتيزت ثالثة 

علامء الـنفس املختصـني بعلـم الـنفس اإلداري والصـناعي والتنظيمـي وهـذه السـلوكيات 

 :الثالثة هي

 .الرضا الوظيفي. 1

 .بالوظيفة والوالء للعملاالرتباط . 2

 .بقوانني املؤسسة واإلخالص والتفاين يف أداء األعاملام االلتز. 3

 كيف يتكون ويتشكل ويتحدد السلوك؟

تتكون وتتحدد معامل الكثري مـن السـلوكيات املختلفـة يتكون ويتشكل السلوك كام 

ٍخـالل فـرتة حيـاتهم وتختلـف هـذه السـلوكيات مـن شـخص آلخـر لدى األفراد العـاملني 

 يات املختلفة لدى األفراد من أشخاص مهمني ومقربني منهموتستمد أشكال وأمناط السلوك

كام يقوم بعض الناس  والرؤساء وزمالء العمل واألصدقاء واملعلمني مثل الوالدين واملدرسني

 . وذلك يف سلوكيات املشاهريً أحياناالبعض اآلخربتقليد 

ل عـرب العقـفإنه يقـوم بتكـوين سـلوكياته لدى الشخص ومن نضوج الفكر والعقل 

 .ًطبقا لرغباته ومخاوفهمن خالل تفاصيل القضايا واألمور واملنطق والتفكري 

فيمكن إحداث التغيري عليهـا السلوكية وحدات متغرية واملشاعر وتعترب السلوكيات 

 .بشكل مبارش أو غري مبارش عرب إيحاء أو املخاطبة املبارشة
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 :الرضا الوظيفي

يحملـون مشـاعر طيبـة ريـني والعـاملني واإلداإن الرضا الـوظيفي يجعـل املـوظفني 

 .تجاه أعاملهموإيجابية 

وعـلـم العـكـس ـمـن ذـلـك ـفـإن ـعـدم الرـضـا اـلـوظيفي يجـعـل اـملـوظفني واإلدارـيـني 

وسـتظهر النتـائج ويجعلهم كثريي االنتقاد عـىل أعاملهـم والعاملني يحملون مشاعر سلبية 

 .عكسية عىل أدائهم وإنجازاتهم

فيام بني املـوظفني تحدي وتنافس إيجايب يكون هناك عندما ويزداد الرضا الوظيفي 

 .وإظهار قدراتهمإلبراز مهاراتهم 

يف حالة زيـادة األجـور كام يزداد الرضا الوظيفي لدى املوظفني واإلداريني والعاملني 

 . واملكافئات املقدمة لهمواملرتبات

ىل اإلنتـاج عمناسبة داعمة ومشجعة أثناء وجود بيئة عملية ويزداد الرضا الوظيفي 

 . للموظفني واإلدارينيواألداء العميل

لدى املوظفني واإلداريني والعـاملني أثنـاء وجـود عالقـات كام يزداد الرضا الوظيفي 

 .واملرتبطني بهم يف بيئة العملاآلخرين عملية وإدارية واجتامعية جيدة مع الزمالء 

ظيفي واألفـراد واملـوظفني واإليجابية والعالية من الرضا الووتؤدي املستويات العليا 

والتخفيف مـن نسـبة الغيـاب وتـأخري  واالستقرار الوظيفي والعاملني إىل االستقرار العميل

 .وتحسني األداءاألعامل والعمل عىل زيادة اإلنتاج 

 :تعريف السلوك اإلداري

ونـتـائج الـسـلوك اإلداري ـهـو الـسـلوك اـلـذي ـيـؤثر ـعـىل نـشـاط وأـعـامل 

ـه وتنـظـيم ظامت املؤسـسـات والرشـكـات واـملـن ويـقـوم الـسـلوك اإلداري بتوجـي

 وتعديل النشاطات املختلفـة واملجهـودات واألعـامل يف العديـد مـن الرشكـات 

 



 

121 

y

وذلك بهدف السعي إىل تحقيـق األهـداف املطلوبـة والوصـول إىل واملؤسسات واملنظامت 

 .النتائج املرغوب يف تحقيقها

ـلوك اإلداري  ـرب الـس ـؤثر ويعـت ـذي ـي ـلوك اـل ـه الـس ـةبأـن ـاط املؤسـس ـه يف نـش  وتوجـي

 .والسعي للوصول لتحقيقهمعني نحو تقرير هدف مجهوداتها 

بقـوة التامسـك والتي تعمل بـروح الفريـق الواحـد ويتميز سلوك اإلدارة الجامعية 

ومنـاخ عمـيل وذلك يف ظـل جـو واألعضاء واألفراد العاملني يف املنظامت فيام بني الجامعة 

وذلـك سـري العمـل يف املؤسسـات سلوك اإلدارة الجامعيـة ويؤمن يسوده التفاهم واإلخاء 

وتبادل املشورة يف إنجاز األعامل والعمل بروح الفريق الواحد باالعتامد عىل أساس التعاون 

بهـدف الـتخلص مـن مشـكالتهم اإلداريـة والتفاعـل فـيام بـني املـوظفني وتقديم النصائح 

 .والعملية واالجتامعية والنفسية

 ومن هـذه العوامـل مـا العوامل التي تؤثر عىل السلوك اإلداريمن  وهناك العديد

 :ييل

 .ثقة املدير مبرؤوسيه. 1

 .اإلدارية والقياديةاتجاهات املدير . 2

 . وينطلق منهاواملبادئ التي يؤمن بها املدير ويتعامل بهاواألسس القيم . 3

 . التأكدلطارئة والحرجة وظروف عدمباألمن يف املواقف امدى شعور املدير . 4

 :علم النفس النمو. 8

 .وهو ذلك العلم الذي يهتم بدراسة التغريات يف السلوكيات املرتبطة بتقدم العمر
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 :علم النفس الشخصية. 9

 .وهو ذلك العلم الذي يهتم بدراسة كيف وملاذا يختلف الناس عن بعضهم البعض

 :علم النفس املجتمع. 10

ر برامج الجامعـة بهـدف تحسـني الصـحة وهو ذلك العلم الذي يهتم بإنشاء وتطوي

النفسية بأفراد الجامعـة ويهـتم علـم الـنفس املجتمـع بحـل املشـكالت النفسـية ألعضـاء 

 .الجامعة وتوجيه أسلوب العمل داخل الجامعات

 :اإلرشاد النفيس. 11

وهو ذلك العلم الذي يقوم بإرشاد األفراد ذوي املشكالت ويشجع اإلرشـاد الـنفيس 

يقدم املشورات والنصائح والعالجات النفسية لألفراد ذوي املشكالت النفسية عىل اإلنجاز و

والعلمية والتعليمية وذلك بهدف تحفيزهم عىل أداء أعاملهم وإنجاز مهامهم يف مواقعهم 

 .التعليمية والعلمية

 :علم النفس الهنديس. 12

الـنفس وهو ذلك العلم الذي يعتمد عىل تصميم وتقويم بيئة العمـل ويهـتم علـم 

الهنديس بأساليب التدريب املختلفة ويقدم الربامج والنظم املختلفة وذلك بهـدف تحسـني 

 .العالقة بني اإلنسان واملحيط الذي يعمل فيه

 :علم القياس النفيس. 13

وهو ذلك العلم الذي يهتم بإنشاء وتقـويم االختبـارات النفسـية ويصـمم األبحـاث 

 .عقليةالتي تهتم بقياس السلوك والوظائف ال



y
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يـل الثانـالفص

القيادة اإلدارية



y
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 :تعريف القيادة اإلدارية

هممهـم  وتحفيـزهم وإثـارة وإلهـامهمالقيادة اإلدارية هـي عمليـة قيـادة األفـراد 

 .األعامل واملهام والواجبات املوكلة لهموتشجيعهم ليقدموا أفضل 

الصـحيحة وتـدريبهم للقيـام بـاألعامل  األفـراد وتركز القيادة اإلداريـة عـىل توجيـه

 وتحقيـق األهـداف إنتـاجهموللتحرك يف االتجاهات السـليمة وللقيـام بتحفيـزهم لزيـادة 

 .املطلوبة منهم

ًفالقادة يؤثرون يف األشخاص اآلخرين تأثريا مبـارشا كـام أن القـادة يفعلـون األشـياء  ً

 . األوقات املناسبةوالسليمة ويتخذون القرارات السليمة يفالصحيحة 

ضـمن  كام يحـافظ عـىل العالقـات الفعالـة املوكلة إليهبإنجاز املهمة ويقوم القائد 

 .ف عليها ويقودها ويوجهها وينظمهاالتي يرشاإلطار العام للجامعة 

 :صفات األشخاص القيادية 

ومن أهم واألشخاص القادة األكفاء وتتعدد الصفات التي يجب توفرها يف القياديني 

 :ذه الصفات ما ييله

 .الحامسة. 1

 .القدرة عىل االتصال الفعال باآلخرين. 2

 .الثقة بالنفس. 3

 .يف التعامل مع اآلخريناملرونة . 4

 .عدم اإلرصار عىل األخطاء. 5

 .الصدق مع النفس. 6

 .الصدق والرشد واألمانة مع اآلخرين. 7

 .تحمل لوم الالمئني. 8
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 .عدم التكرب. 9

 .بارش يف اآلخرينالتأثري امل. 10

 .ة عىل إقناع اآلخرينالقدر. 11

 بفعالـيـة وكـفـاءة الـسـعي للحـصـول ـعـىل النـتـائج املطلوـبـة وتحقـيـق األـهـداف. 12

 .وقدرة

 .البعد عن السلطوية والغطرسة عىل اآلخرين. 13

 .االعرتاف بجهود اآلخرين. 14

 .التعاون مع اآلخرين. 15

 .ليهمتوجيه األفراد وقيادتهم واإلرشاف ع. 16

 . الذي يقودهتشجيع فريق العمل. 17

 .تنمية مواهب وخربات وقدرات اآلخرين. 18

 .االلتزام مبا يقوله ويخطط له. 19

ـب اآلخــرين. 20  والتعــاون معهــم وتلبيــة حاجــاتهم االســتجابة املبــارشة ملطاـل

 .ومتطلباتهم ورغباتهم

 :وظائف القيادة

 : ومن هذه الوظائف ما ييلداريةهناك العديد من الوظائف األساسية للقيادة اإل

 .اإليجابية والجيدة يف كل موقفتحديد الجوانب . 1

تحديـد الجوانـب السـلبية واألخطـاء واالسـتفادة منهـا يف العديـد مـن املواـقـف . 2

 .والتجارب

قدرة القائد عىل التعامل مع مختلف الظروف واملواقف واألحول بحكمة إدارية . 3

 .وحنكة وإدراك وتجهيز
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الـتـي ـمـن أـهـم الوـظـائف األساـسـية للقـيـادة اإلدارـيـة تفـسـري وإـعـالن املواـقـف . 4

أو خطـرية أو املواجهة للجامعـة مجهولـة  وخاصة إذا كانت تلك املواقف الجامعةتواجهها 

 . لإلدراك والفهمأو صعبةغامضة 

 .توجيه الجامعة نحو العمل اإليجايب الفعال. 5

 .لعاملنيبث روح التعاون فيام بني األفراد ا. 6

 .التحذير من الوقوع يف األخطاء. 7

 .فيام بني القادة والقياديني وأفراد الجامعةبث الثقة واالحرتام املتبادل . 8

 .تحقيق التعاون الفعيل فيام بني األفراد وأعضاء الجامعة. 9

 مع رغبات األشـخاص  ومنسجممتالئم بشكل توزيع املسئوليات وتحديد املهام. 10

 .العاملني

 شاملة وكاملة وتفصيلية تضمن تحقيـق األهـداف التـي إسرتاتيجيةوضع خطة . 11

 .اإلداريةترغب يف الحصول عليها الجامعة والقيادة 

 .تحديد جدول زمني محدد لألعامل املطلوب إنجازها. 12

وتحدـيـد موـعـد للـبـدء يف تنفـيـذها وتنظيمـهـا وتنسـيقها ترتيـب تـلـك األـعـامل . 13

 .واالنتهاء منها

 .عمل الفعيل والتنفيذي والحقيقي لتحقيق األهداف وتطبيق الخططال. 14

 ً.متثيل الجامعة رسميا. 15

 .ًبعيدا عن السلطوية والدكتاتوريةمامرسة األعامل وتنفيذ املهام . 16
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 :صفات القائد الناجح

القائد الناجح يف املنظامت ومن من الصفات التي يجب أن يتمتع بها  هناك العديد

 : ما ييلهذه الصفات

 .التوفري واالقتصاد. 1

 .الثقة بالنفس. 2

 . وتوكيل اآلخرين باملهامت واألعاملإتباع مبدأ التفويض. 3

 .األمانة. 4

 .الصدق يف التعامل مع اآلخرين. 5

 .التأقلم مع الظروف املختلفة. 6

 . لقيامه باملسئوليات املوكلة إليه الكايفالعلم. 7

 .العدل .8

 .العقلية والذهنيةالقوة الجسدية و. 9

 .وتوفر املواد واملوارد األساسية واملتطلبات الرضورية لألعاملالكفاية املادية . 10

 .والتوصل لنتائجالقدرة عىل التحليل . 11

 .القدرة عىل التأثري يف اآلخرين. 12

 .قوة اإلرادة. 13

 .التحيل بروح املبادرة. 14

 .الشجاعة. 15

 .تحفيز اآلخرين. 16

 .فة التامة بدراسة مختلف الطبائع البرشيةاملعر. 17

 .معرفة فن القيادة ومامرستها. 18
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 .عدم اليأس. 19

 .السيطرة عىل النفس. 20

 . العملإتقان. 21

 .الهدوء. 22

 .والرضوريةالقدرة عىل العامل مع مختلف الظروف الطارئة . 23

 .الذكاء. 24

 .اإلميان الراسخ. 25

 .القراراتعدم االستقالل يف اتخاذ . 26

 . يف وضع الخطط وتوكيل املهام والوظائف والواجباتمشاركة اآلخرين. 27

 .القدرة عىل تحمل املسئوليات وأداء الواجبات. 28

 .النشاط العايل. 29

 .القدرة عىل اإلنجاز. 30

 املهام الرئيسية للقائد اإلداري

ري رسـمية يجـب هناك مهام رسمية تنظيمية للقيادة اإلدارية كام أن هناك مهام غـ

ًأن تقوم بها القيادة اإلدارية وفيام يـيل سـوف نتعـرض لكـالً مـن النـوعني رشحـا وتفصـيال 

 :وسنقوم يف البداية بتوضيح املهام الرسمية التنظيمية للقيادة اإلدارية وهي كام ييل

 :املهام الرسمية التنظيمية: أوالً

عىل القيادة اإلدارية القيـام وهناك العديد من املهام الرسمية التنظيمية التي يجب 

 :بها ومن هذه املهام األساسية الرسمية التنظيمية ما ييل

 .التخطيط. 1
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 .رسم السياسات. 2

 .تحديد األهداف البعيدة اآلجل والطويلة املدى. 3

 .تحديد األهداف املتوسطة اآلجل والقريبة املدى. 4

 .تحديد األهداف القصرية املدى. 5

 .يات الشاملةوضع االسرتاتيج. 6

 .تحديد ووضع االسرتاتيجيات التفصيلية. 7

 .وضع االسرتاتيجيات التشغيلية والتكتيكية للمنظمة. 8

 .وضع  الخطط اإلدارية. 9

 .اتخاذ القرارات اإلدارية املناسبة. 10

 .معرفة وتحديد املوارد واإلمكانيات املادية واملالية للمنظمة. 11

 .يات واملوارد املادية املتاحةاالستغالل األمثل لإلمكان. 12

 .استثامر املوارد املادية ورؤوس األموال واإلمكانيات املالية وتنميتها. 13

 .تحديد ومعرفة املوارد واإلمكانيات والقدرات البرشية. 14

 .العمل عىل تطوير وتنمية القدرات واملوارد البرشية. 15

 .تحديد األهداف العامة للمنظمة. 16

 إىل أهداف العـاملني واملـوظفني ومعرفـة آرائهـم والعمـل عـىل تلبيـة االستامع. 17

 .متطلباتهم

 .القدرة عىل إقناع األفراد العاملني. 18

 .التعاطف والتعاون مع اآلخرين. 19

 .تحقيق أهداف وطموحات املوظفني والعاملني. 20

 .التنظيم اإلداري. 21

 .تقسيم األعامل. 22
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 .تحديد املسئوليات. 23

 .وزيع الوظائفت. 24

 .وضع املوظفني يف األماكن املناسبة لهم. 25

 .إتباع نظام الشورى. 26

 .توزيع وتحديد وتقسيم اللجان والوحدات اإلدارية واألقسام والهيئات. 27

 .القيام بعملية الرقابة اإليجابية الفعالة. 28

 .بث روح الحامسة وتحفيز األفراد العاملنيالسعي إىل . 29

 .ق اإلداريالتنسي. 30

 .القيام بعملية التنسيق بني أطراف العمل اإلداري والوظيفي والعميل. 31

 .القيام بعملية التوجيه والتدريب والتعليم. 32

 .الحث عىل زيادة اإلنتاج. 33

 .تذليل العقبات. 34

 .حل املشكالت اإلدارية. 35

 .حل النزاعات بني األفراد واملوظفني. 36

 . التنسيق والتعاون والتنظيمالرتكيز عىل مبدأ. 37

 .شحذ الهمم. 38

 .الرتكيز عىل خلق روح من التعاون بني املوظفني. 39

 .تكوين فرق عمل متكاملة ومتعاونة يف األداء واألعامل. 40

 .تشكيل شبكة كاملة من االتصاالت املنظمة بني املوظفني واإلداريني. 41

 .مراقبة األوضاع عن كثب. 42
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 .لومات الصحيحةمعرفة املع. 43

 .التوصل لقرارات سليمة. 44

 .املتابعة ألعامل ومهام املوظفني. 45

 .اإلرشاف اإلداري. 46

 .القيام بعملية التقويم. 47

 .تطوير خربات وقدرات املوظفني واإلداريني واألفراد العاملني. 48

 :املهام غري األساسية للقيادة اإلدارية: ًثانيا

ري الرسمية وغري األساسية وغري التنظيمية للقيادة اإلدارية هناك العديد من املهام غ

 :إال أن هذه املهام تحتل أهمية يف أعامل القيادة اإلدارية ومن هذه املهام ما ييل

 .االهتامم باملوظفني وتحقيق متطلباتهم والتعاون معهم. 1

 .تلبية حاجات ومتطلبات اآلخرين. 2

 . الرسميةاالهتامم بالجامعات والعالقات غري. 3

 .تطوير عالقات خارج نطاق العمل. 4

 .املحافظة عىل االنتامءات الدينية والعلمية والوظيفية خارج املنظامت. 5

ٍإقامة وإنشاء شبكة اتصاالت جيـدة واملحافظـة عليهـا مـع كثـري مـن األشـخاص . 6

 .خارج نطاق املنظمة

 . املنظمةاملحافظة عىل التواصل مع مختلف الشخصيات والجامعات يف. 7

 .كرس الحاجز الرسمي بني اإلداريني واملوظفني. 8

ًاحتواء املوظفني فكريا ونفسيا. 9 ً. 

 .التقرب من املوظفني وفهم متطلباتهم وآرائهم واالستفادة من خرباتهم. 10
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 .الحيلولة دون حدوث االنقسامات واالنشقاقات يف صفوف الجامعة. 11

 .اهم والتعاون الجامعيالرتكيز عىل مبدأ الوحدة والتف. 12

 .تشجيع املشاركة العملية. 13

 .اآلخرينمشاركة . 14

 .تشجيع فرق العمل. 15

 .ارات اإلدارية واملشاركة بآرائهمفتح املجال للعاملني يف اتخاذ القر. 16

 .السرت والتغافل عن النواقص واألخطاء والعرثات. 17

 .املنظامت والحكوماتمعرفة االتجاهات والقوانني السياسية للدول و. 18

 .املهارة يف تنظيم الوقت وإدارته. 19

 األمناط القيادية

 :هنالك خمسة أمناط للقيادة اإلدارية وهذه األمناط القيادية الخمسة هي كام ييل

 :منط القيادة السلبية املتساهلة. 1

ًهذا النمط من القادة اإلداريني يعطون اهتامما ضـئيالً وصـغريا جـدا  ً فـراد إلدارة األً

ًواملوارد البرشية كام ال يعطون اهتاممـا كافيـا لعمليـة اإلنتـاج وإدارة اإلنتـاج والعمليـات  ً

وبالتايل فـإن األهـداف اإلنتاجيـة تكـون قليلـة وال تحقـق الغـرض املطلـوب كـام أن رضـا 

املوظفني واألفراد والعاملني يف هـذه املـنظامت ضـمن القيـادة السـلبية املتسـاهلة يكـون 

 باملستوى الذي يحقق رضاهم الوظيفي الحقيقي عن العمل وبالتايل تـنعكس ضئيل وليس

 .عىل عالقتهم بالعمل وعىل إنتاجهم وأدائهمدرجة رضاهم العكسية والسلبية 
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 :منط القيادة اإلدارية العلمية السلطوية. 2

ًويعرب هـذا الـنمط القيـادي عـن اإلدارة العلميـة السـلطوية ويهـتم كثـريا باإلنتـاج 

ارة اإلنتاج والعمليات ويسعى لتحقيق نتائج عالية بغرض زيادة اإلنتاج ولو كان ذلـك وبإد

 .ب املوظفني واإلداريني والعاملنيعىل حسا

بإدارة األفراد فنمط القيادة اإلدارية العلمية السلطوية يهتم بإدارة اإلنتاج وال يهتم 

 .واملوارد البرشية

 .ية عىل نظرية اإلدارة العلميةتعتمد القيادة اإلدارية العلمية السلطو

هذه اإلدارة العلمية السلطوية عىل وجـوب اسـتخدام السـلطة اإلداريـة مـع وتركز 

 .املرؤوسني واملوظفني بغرض إنجاز األعامل وأداء الوظائف

كام يركز هذا النمط من القيادة اإلدارية العلمية السلطوية عىل فرض أساليب مـن 

 وتدخل يف األعـامل الصـغرية لشـئون املـوظفني واآلخـرين مـام الرقابة السلبية غري الفعالة

 .أداء املوظفنييعكس ذلك عىل 

 .منط القيادة اإلدارية االجتامعية. 3

ويركز هـذا الـنمط القيـادي عـىل اإلدارة االجتامعيـة ويهـتم هـذا الـنمط القيـادي 

ًباإلدارة االجتامعية ويعطي اهتامما كبريا لألفراد والعنرص البرشي وا إلنساين ولـو كـان ذلـك ً

ـعـىل حـسـاب  إدارة اإلنـتـاج وزـيـادة اإلنـتـاج واألـهـداف اإلنتاجـيـة والخـطـط املرـسـومة يف 

 .املنظامت

 :منط القيادة اإلدارية املتأرجحة. 4

 .ويشبه هذا النمط اإلداري بندول الساعة املتأرجح

 .ٍفال تثبت القيادة اإلدارية املتأرجحة عند وضع معني

ارات القيادة اإلدارية املتأرجحة كام يضغطون عىل العاملني مـن وتتغري مواقف وقر

 .أجل زيادة اإلنتاج 
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 :منط القيادة اإلدارية الجامعية. 5

 .الفريق الواحد واإلدارة الجامعيةإدارة يعتمد هذا النمط عىل 

ٍفالقادة اإلداريني يف هذا النمط القيادي يولون عناية كبـرية بكـل مـن إدارة اإلنتـاج 

 .ة املوارد البرشيةوإدار

 .اإلنتاج كام تهتم بإدارة األفرادفتهتم اإلدارة الجامعية وإدارة الفريق بإدارة 

وتعترب الركيزة األساسـية يف هـذا الـنمط القيـادي هـو تحقيـق األهـداف اإلنتاجيـة 

 .املطلوبة مع االهتامم بالعنرص البرشي

الفريق الواحد وخلق جو فيعتمد هذا النمط عىل بث روح التعاون فيام بني أعضاء 

 .ببعضهم البعضمن اإلخاء واملودة بني القادة واملرؤوسني واملوظفني 

 :أدوار القيادة اإلدارية

وبسبب إن دور القائد اإلداري عبارة عن دور هام ويحتل مكانة كبرية يف املنظامت 

بـذكر أدوار أهمية األدوار القيادية التـي يقـوم بهـا املـدراء والقيـاديني فإننـا سـوف نقـوم 

ومـن هـذه األدوار الواجـب توفرهـا يف القائـد القيادة اإلدارية الالزم توفرها يف املـنظامت 

 :اإلداري ما ييل

 .املعلومات الكافيةالقائد اإلداري مطالب بتقديم  .1

 .عىل القائد اإلداري أن يرتقي مبستوى املنظمة إىل ما هو أفضل .2

حيحة وبتقـديم املعلومـات التامـة بإعطاء البيانات الصـالقائد اإلداري مطالب  .3

وذـلـك بـهـدف توـسـيع املعرـفـة واإلدراك والفـهـم للـقـادة اآلـخـرين وللـمـدراء وللمـنـدوبني 

 .ولواضعي الخطط وراسمي السياسات واالسرتاتيجيات

القائد اإلداري مطالب بأن يقوم بدور الباحـث العلمـي واملستشـار والخبـري يف  .4

 .ملنظمةكثري من أدوار القيادة اإلدارية يف ا
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 .القائد اإلداري مطالب مبساعدة اآلخرين .5

 .عىل القائد اإلداري وضع السياسات العامة ورسم الخطط السليمة .6

 .عىل القائد اإلداري وضع القرارات يف جداول عملية زمنية محددة بالتفصيل .7

عىل القائد اإلداري أن يحسن اختيار األفراد والعنارص البرشية للمنظمة التـي  .8

 .عمل فيهايقودها وي

 .األفراد واملوظفنيعىل القائد اإلداري أن يتعرف عىل ميول واتجاهات  .9

 .عىل القائد اإلداري أن يقوم برسعة إنجاز األعامل مع إتقان األداء .10

 .ًعىل القائد اإلداري أن يكون حكيام يف أقواله وأفعاله .11

ًـعـىل القاـئـد اإلداري أن يـكـون ـصـبورا وحـلـيام يف حلوـلـه ومعالجـتـه للقـضـ .12 ايا ً

 .واملشكالت

 .يف أقواله وقراراته وأفعاله ومواقفهًعىل القائد اإلداري أن يكون متوازنا  .13

 .عىل القائد اإلداري أن يتحكم يف عواطفه ومشاعره .14

عىل القائد اإلداري أن يتكيف مع مختلـف الظـروف والبيئـات والضـغوطات  .15

 .االقتصادية واالجتامعية والسياسية واملالية

 .وتنظيمهًري أن يكون ملتزما بتنفيذ املواعيد وإدارة الوقت عىل القائد اإلدا .16

ًعىل القائد اإلداري أن يكون متعاونا مع األفراد واملوظفني واألشخاص اآلخرين  .17

 .ضمن دائرة العمل وخارج املنظمة التي يعمل فيها
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 .تذليل الصعوباتعىل القائد اإلداري مقاومة املشكالت و .18

ـد اإلداري  .19 ـىل القاـئ ـل ـع ـغوطات التوـص ـف الـض ـليمة يف مختـل ـرارات ـس إىل ـق

 .واملواقف الطارئة والحرجة

 .ًأن يكون ماهرا يف اتخاذ القرارات الصحيحةعىل القائد اإلداري  .20

أن ال يـتـأثر ـبـاملواقف الـسـلبية الـتـي ـتـؤثر ـعـىل أعامـلـه ـعـىل القاـئـد اإلداري  .21

 ً.ووظائفه سلبا

 .ظمةيف املنعىل القائد اإلداري أن يهتم باإلدارة العامة  .22

واستكشـاف األخطـاء والحـد عىل القائد اإلداري أن يقوم بعملية تقييم األداء  .23

 .من حدوث األخطاء يف املستقبل

األفكار السليمة واألساليب الرشيدة لقيـاس عىل القائد اإلداري أن يكون لديه  .24

 .األداء

 .عىل القائد اإلداري أن يكتشف مواهب وخربات املوظفني واإلداريني .25

مبقارنـة األعـامل التـي يـتم تنفيـذها والتـي تـم  اإلداري أن يقـوم عىل القائد .26

 .تنفيذها مع الخطط واألهداف املرسومة

 .عىل القائد اإلداري أن يقوم بعمليات مواجهة األزمات وحلول املشكالت .27

 .عىل القائد اإلداري أن يواجه الضغوطات الداخلية والخارجية .28

 يد من الظروف الطارئـة والتغـرياتيف وجه العدعىل القائد اإلداري أن يصمد  .29

 .والتقلبات

ًاإلداري أن يكون شجاعا ومبادراعىل القائد ًوأخريا فإن  .30 ً. 
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 صفات املدراء

هناك صفات عامة يجب عىل مدراء املنظامت اإلتصاف بها ومن هذه الصـفات مـا 

 :ييل 

فمن املتفق عليـه أن املـدير عليـه أعـامل وواجبـات ووظـائف كثـرية : الصرب  -1

َيـا أيهـا  " :  تعـاىل الـلــهة إىل االلتزامات املكلف بها فهذا يحتاج إىل صـرب وقـد قـال إضاف ُّ ََ

َالذين آمنواْ استعينواْ ِبالصرب والصالَة إنَّ الـلـه مع الصاِبرين  َِ َّ َّ ََّ َ ََ ِ ِ ِ َِ ِ ْ ُ َُ ْ   153:  البقرة"َّ

ُيا أيها الذين آمنواْ اصربواْ":  تعاىل الـلـهوقال  ِ ْ ُ َ َ ِ َّ َ ُّ ْ وصاِبرواْ وراِبطواْ واتَّقواْ الـلـه لعلكُم ََ َّ َ َُ َ َ َ َ َُ ُ َ

ُتُفلحوَن ِ  200:  آل عمران "ْ

ًفاملدير يحتاج إىل الشكر والتقدير دامئا وكذلك يقوم املـدير مبامرسـة : الشكر  -2

ُيا أيها الـذين آمنـواْ كُ " : تعاىل الـلـهعملية الشكر والثناء إىل من أحسن إليه فقد قال  َ َ ِ َّ َ ُّ ُلـواْ ََ

ُمن طيبات ما رزقناكُم واشكُرواْ هلل إن كُنتم إياه تَعبدوَن ُ َ ِّْ َُ َّ ْ ِْ ُِ ِ ُِ ْ َ ََ ْ َ ِ    172: البقرة " َ

ًفاملــدير دامئــا يســعى لتقــديم اإلحســان لآلخــرين :  اإلحســان لآلخــرين  -3

َإنَّ الـلـه يأمر ِبالعدل واإلحساِن وإيت " : تعاىل الـلـهومساعدتهم قال  ِ َِ ََ ْ َ ُِ ِْ ْ َُ ْ َاء ذي القرىب وينهى َ َْ َ َ ْ ُ ْ ِ

ُعن الفحَشاء والمنكَر والبْغي يعظكُم لعلكُم تَذكَّروَن  َ ْ ْ ََّ َ ْ ْ َ َْ ُْ ِ ِ َ َ َِ ُ ِ    90:  النحل"َ

فاملدير هو بحاجة ماسة للكالم الجميل والحسن والطيـب مـع : الكالم الطيب   -4

ل مكتبـه قـال ًاآلخرين من املوظفني أو غريهم سواء خارج املنظمة اإلداريـة أو حتـى داخـ

ـيطاَن  ":  تعاىل الـلـه يطاَن ينزغ بينهم إنَّ الشَّ َوقل لعبادي يقولواْ التي هي أحسن إنَّ الشَّ ُ َْ ْ ْ َ َِ ِْ َ َ َُ ََ َ ُ ْ َ َ ِ ِ ِ َِّ ُ ُ ِّ ُ

ًكَاَن لإلنْساِن عدوا مِبينا  ُّ ٍّ ُ َ َ ِ   53:  اإلرساء"ِ
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 فمـن أخـالق املـدير الهامـة أن يعفـوا عـن الـزالت ويتسـامح: العفو والصفح  -5

وينىس األخطاء الصادرة من اآلخرين معه إذا بدر االعتـذار مـنهم إن كـانوا مخطئـني قـال 

ِيا أيها الذين آمنوا إنَّ من أزواجكُم وأوالدكُم عـدوا لكُـم فاحـذروهم وإن  ":  تعاىل الـلـه َِ ُ ٍّ ْ َ َ َْ ْ ْ ْ ُّ َُ ْ ََ ْ ََ َّ َ َُّ َ ِ ِ َِ َ َِ ْ ُ

َتَعفوا وتَصفحوا وتَْغفروا فإنَّ الـلـه ِ َ ُ ِ َ َُ َْ ٌ غفور رحيم ُْ ِ َّ ٌ ُ   14:  التغابن"َ

فمن أهم الصفات و األخالق الواجب توفرهـا يف كـل موظـف هـي : الصدق  -6

َيـا أيهـا  ":  تعـاىل الـلــهالصدق يف التعامل والصدق مع اآلخرين والصـدق يف الكـالم قـال  ُّ ََ

َالذين آمنواْ اتَّقواْ الـلـه وكُونُواْ مع الصادقني  ِ ِ َِّ َ َ ََ َ ُ َُّ   119:  التوبة"َ

َالَّ خـري  ":  تعـاىلالـلــهقال  : إصالح األخطاء واملبادرة يف اإلصالح بني اآلخرين -7 ْ َ

َيف كَثري من نَّجواهم إالَّ من أمر ِبصدقة أو معروف أو إصالَح بني الناِس ومن يفعـْل ذلـك  ِ ٍ َِ ِ َِ َ ْ َ َ َ ْ ِّْ َ َ َ ْ َِ ْ َّْ َْ ٍْ َ َ ٍَ ُ ََ َ ْ ُ َ ٍ

ْابتَغاء مرَضات الـلـه فسوف نُؤ َ ْ َ َ ِ ِ ْ َ َ ًتيه أجرا عظيام ْ ِ َِ ً ْ َ   114:  النساء"ِ

فـمـن املـهـامت اإلدارـيـة واملـصـاحبة لألـخـالق اإلدارـيـة القـيـام :   أداء األماـنـة   -8

ِإنَّ  ":  تعـاىل الـلــهبتوصيل األمانات وأدائها عىل أكمل وجه دون نقص أو غش فقـد قـال 

َالـلـه يأمركُم أن تُؤدواْ األمانَات إىل أهله ِ ْ َُّ َ َْ ِ ِ َ َُ ْ َُ ِا وإذا حكَمتم بني الناِس أن تَحكُمـواْ ِبالعـدل إنَّ َ َ ِِ ْ َ ْ َْ ُ َْ َّ َ ْ َ ُ َ

ًالـلـه نعام يعظكُم ِبه إنَّ الـلـه كَاَن سميعا بصريا  َِ ِ ِ ِ ِ َِ ًَ َ َِ ُ   58: النساء"َّ

فمن املتفق عليه أن املدير يجب أن : االجتامع واإلتحاد وعدم التفرق  -9

ويتفق مع اآلخرين وال يختلف وينتقـد تكون عالقته قوية باملوظفني فيتحد معهم 

ًنقدا سلبيا بل يسـدد ويقـارب مـا اسـتطاع  إىل ذلـك سـبيال قـال   " : تعـاىل الـلــهً

ُواعتصمواْ ِبحبل الـلـه جميعـا والَ تَفرقـواْ  َّ َ َ ًَ َ َِ ِ ِِ ْ ُ َ   : تعـاىل الـلــه وقـال  103:  آل عمـران"ْ
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َوأطيعواْ الـلـه ورسـوله والَ تَنـاز " َ َ َ َ َُ ََ ُ ُ ِ َعواْ فتفَشـلواْ وتَـذهب ِريحكُـم واصـربواْ إنَّ الـلــه مـع َ َ َُ ِ ُ ِ ْ َ َْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ُ

َالصاِبرين  ِ    46:  األنفال"َّ

 التشاور واملشاورة وعقد مجلس للشورى داخل املؤسسة اإلدارية للتشاور مع – 10

 ":  تعـاىل الـلــهاملوظفني وأخذ آرائهـم ومراجعـة األمـور والقـرارات اإلداريـة معهـم قـال 

ْوأمرهم شورى بينهم  َ ُْ َ ََ ْ ُ ُ ُ ْ ً تعاىل مخاطبا نبيـه العظـيم محمـد صـىل الـلـهوقال  38:  الشورى"َ

ِوشـاورهم يف األمـر   " عليه وسـلم يبـني كيـف يتعامـل مـع أصـحابه املسـلمنيالـلـه ْ َ ِ ْ ُ ْ َِ  آل "َ

   159: عمران

 الـلــه قـال فمن األمور الهامة يف الحياة العملية والوظيفية هي العدل: العدل -11

َوأقسطوا إنَّ الـلـه يحب المقسطني  ": تعاىل  ِ ِ ِْ ُْ ُّ ِ ُ َ ِ ُ ْ َ َإنَّ الـلــه ":  تعـاىل الـلـهوقال  9:  الحجرات"َ ِ

ِيأمر ِبالعدل  ْ َ ُْ ُ ْ    90:  النحل"َ

 الوفاء بالوعود والعهود واملواثيق والصدق يف كتابـة وإمضـاء العقـود اإلداريـة -12

ِا أيها الذين آمنواْ أوفواْ ِبالعقود َي ":  تعاىل الـلـهقال  ُِ ْ َُّ َُ ْ ََ َُ َ   1:  املائدة"ُّ

ِّوتَعـاونُواْ عـىل الـرب  " : التعاون عىل العمل الجاد املثمـر والتعـاون عـىل الخـري -13 ْ َ َ َ ََ

َوالتقوى والَ تَعاونُواْ عىل اإلثم والعدواِن  َ َ َ َْ ُ َْ ِ َ ِْ ْ َ َ   2:  املائدة"َّ

حميـدة التـي يجـب توفرهـا يف املـدير والـرئيس فمن الصـفات ال: التواضع -14

ً تعاىل موضحا وصية الرجل الحكيم لقامن البنـه الـلـهواألمري والوزير هي التواضع قال 

ُ وال تُصعر خدك للناِس وال متِْش يف األرض مرحا إنَّ الـلـه ال يحب كُلَّ مختال فخـوٍر ":  ْ َ ََ ٍ َ ُ ً َ ُِّّ ِ ُ ِ ََ ْ َ ََ َِّ َ ِْ ْ َ ََ َّ ِ َ

  18: لقامن"
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 عدم التدخل يف شؤون اآلخرين وعدم السؤال عن أمـور ال تهـم السـائل وتـرك -15

ْيا أيها الذين آمنواْ الَ تَسألواْ عن أشياء إن تُبد لكُم تَسـؤكُم  " : تعاىل الـلـهالفضول قال  ْ ُّ َْ ُ ْ َ َْ ُ ََّ ِ ْ َ َ َْ ََ ُ َ ِ َ" 

َيا أيها الذين  ":  تعاىل الـلـه  وقال  101: املائدة ِ َّ َ ُّ َّآمنواْ عليكُم أنفسكُم الَ يُرضكُم من َضـلَّ ََ َُّ َ ْ َْ ُْ ََ َ ُ

ْإذا اهتديتم  ُْ ََ ْ َ   105:  املائدة"ِ

 الـلــه أخذ األمور بجدية وترك اللعب والتسـويف والبعـد عـن االسـتهتار قـال -16

َيـا يحيـى خـذ الكتـا ": ًتعاىل موجها كالمه إىل نبيه الكريم يحيى عليه الصالة والسالم   ِ ِْ ُ َ ْ َ َب َ

ٍِّبقوة وآتَيناه الحكْم صِبيا  َْ ََ ُ ْ ُُ َ ٍ   12: مريم"َّ

ً اإلعراض عن املنتقدين نقدا هداما وتجاهل الحاسدين ونبذ من يخـرب عليـك -17 ً

َـخـذ العـفـو وأـمـر بِــالعرف وأـعـرْض ـعـن الـجـاهلني ":  تـعـاىل الــلــهالعـمـل اإلداري ـقـال  ِ ِ َِ ُ ُ َْ ْ ْ ِْ َ ِْ َ َْ َِ ْ ْ َ ُ"  

َواصرب عـىل  ":  عليه وسلم الـلـهً تعاىل مخاطبا نبيه محمد صىل الـلـه وقال ،199: األعراف َ ْ ِ ْ َ

ًما يقولوَن واهجرهم هجرا جميال  ُ ُِ َ ْ ُ ًَ َْ ُ ْْ   10:  املزمل"ََ

ً العلم وزيادة املعرفة فالبد أن يكون املـدير ملـام بكثـري مـن املعلومـات التـي -18

َلتعل ":  تعاىل الـلـهتساعده عىل مواجهة األزمات قال  ْ َ َمواْ عدد السنني والحساب ِ َ ِِّ ْ َ َ ِ َ َ َ :  يـونس"ُ

ُقْل هْل يستوي الذين يعلموَن والذين ال يعلموَن  ":  تعاىل الـلـه وقال  5 َُ َ َّ َ َّْ َْ َ ََ َ َِ َِ ِ َ ْ  9:  الزمر"ُ

 الكرم واإليثار والبذل والعطاء فإن من أهم صفات املدراء والقادة الكـرم املـايل -19

ْويـؤثروَن عـىل أنفسـِهم ولـو كَـاَن  ":  تعاىل الـلـهقال : املعنوي واملساعدة املالية والدعم  َ ُ ََ َْ ُِ َ َ ُ ِ ْ

ُِبِهم خصاصة ومن يوق شح نَفسه فأولئك هم المفلحوَن  َِ ِ ِ ِْ ْ َ ْ َُ ُ َّ ُ َ ُْ َ ْ َُ َ ُ ٌ َ   9: الحرش"َ
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ًوجعـَل بيـنكُم مـودة  " : تعـاىل الـلــهقـال :  الرحمة واملودة والرفـق واملحبـة -20 َّ َ َّ َ ََ ْ َ َ

َور ًحمة َ َ َوما أرسلناك إال رحمة لـلعالمني " تعاىل الـلـه وقد قال  21:  الروم"ْ ِ َ ْ ِّ َّ َْ ْ ًَ َ َ ْ َِ َ َ َ  107:  األنبياء "َ

 ) .  األنبياء 

ُومن يعمْل من الصالحات وهو مؤمن فال يخاف  "  تعاىلالـلـهقال :  الشجاعة -21 َ َ َّ ََ َ ٌ ُ َِ ِ ِْ ُ َ ْ ََ َ َِ َ

ًظلام وال هْضام  ًَ َ َْ ًفمن يؤمن ِبربه فال يخاف بخسا وال رهقا  ":  تعاىل الـلـهقال  و 112: طه"ُ َ ََ َ َ ً ْ ََ َ ِّ ُُ َ َِ َِ ْ َ

   13:  الجن"

 الـلــه عدم شهادة الزور والبعد عن الكذب ونبذ كرثة الحلف بغري سـبب قـال -22

ًوالذين ال يْشهدوَن الزور وإذا مروا ِباللْغو مروا كرام ": تعاىل  َ ََ ُّ ُِّ ِِ َّ َ ََّ ِ َ َ َ َُّ ُ َ   72:  الفرقان"ا َ

 التثبت من األمور وعدم االستعجال يف الحكم عىل األشـخاص أو عـىل املسـائل -23

ُيا أيها الذين آمنوا إن جاءكُم فاسق ِبنبـأ فتبينـوا أن تُصـيبوا  ":  تعاىل الـلـهقال : اإلدارية  َّ َ َِ ِ َِ َُ َ َُ َ ٍَ ٌ ْ ُّ ََ َِ َ َّ َ

َقوما ِبجهالة فتصِبحوا عىل ما فع َ ُ َ ًَ ََ ََ ْ ُ ٍ َ ْ َلتم نَادمني َ ِ ِ ْ ُ  6:  الحجرات"ْ

ُوالَ تُرسفواْ  " : تعاىل الـلـه عدم اإلرساف أو التبذير يف املوارد املالية املتاحة قال -24 ِ ْ َ

َإنَّه الَ يحب المرسفني ِ ِ ْ ُ ُّْ ِ ُ ُ ياطني  " : تعاىل الـلـهوقال  31: األعراف " ِ ِالمبذِرين كَانُواْ إخواَن الشَّ ِ َ ََ ْ ِ َ ِّ ُ ْ

يطاُن لربه كَفوراَوكَا ًَن الشَّ ُ ِ ِِّ َ َ   27: اإلرساء "ْ

ً القوة والسالمة الجسدية ألن من أهم صفات املـدير أن يكـون نشـيطا -25

ًعامالً مجدا مجتهدا يف عمله اإلداري نظيفا طاهرا مهتام بهندامه ومظهره ليجلـب  ً ً ً ً

ن املـرأة التـي ًحاكيا القصة عـ:  تعاىل الـلـهقال : محبة الناس وعطفهم واحرتامهم 

ُ قالـْت إحـداهام يـا أبـت اسـتأجره" موىس عليه السـالم الـلـهأرادت الزواج بنبي  ْ ِ ْ ََ ْ ِ َ َ َ ُ َ ْ ِ َ َ 
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ُ إنَّ خري من استأجرَت القوي األمني  ِ َ ْ َ ُّْ ِ ْ َ َْ َ ْ َِ ْ َ ُيا بنـي آدم خـذواْ  ":  تعاىل الـلـهوقال  26:  القصص"ِ ُ َ َ ِ َ َ

ُِزينتكُم عند كُلِّ مسجد وكُل ٍ ِ ْ َ َ ِ ْ َ ُواْ واْرشبواْ والَ تُرسفواْ َ ِ ْ َ َُ   31: األعراف"َ

 عدم رفع الصوت بالصياح والرصيخ عىل الناس فاملدير بطبيعته هـادئ الطبـاع -26

ً تعاىل حاكيا وصية لقـامن الـلـهقال : معتدل املزاج ال يغضب وال يرصخ وال يزعج اآلخرين 

َواغُضْض من صوتك إنَّ أنكَ " :الحكيم البنه  ِ َ ِ ْ َ ِ ْ ِر األصوات لصوُت الحمري َ ِ َ ْ َ ْْ ََ ِ ْ َ    19:  لقامن"َ

 إفشاء السالم  فالسالم عىل اآلخرين دليل سالمة القلب من الحسـد إضـافة إىل -27

أن إفشاء السالم من الرجل ذو املقام الرفيع كاملدير أو الوزير عىل من يلقـى سـيجلب لـه 

راهيم عليـه الصـالة والسـالم ملـا دخـل ً تعاىل حاكيا قصة نبيه إبالـلـهقال : محبة اآلخرين 

ٌإذ دخلوا عليه فقالوا سالما قال سالم " :ًعليه ضيوفا   َ َ َ ُ َ َ َُ ََ ً َ ِ ْ َ َ َ ْ  25:  الذاريات "ِ

ِّوالَ تَعتـدواْ إنَّ الـلــه الَ يحـب  " : تعـاىل الـلــهقـال :  عدم االعتداء عىل أحـد -28 ِ ُ َ ُِ َ ْ َ

َالمعتدين ِ َ ْ ُ    87:  املائدة "ْ

َوالَ تَأكُلواْ أموالكُم بينكُم  ":  تعاىل الـلـهقال :  أموال الناس بغري حق  عدم أخذ-29 ْ َ َ َُ ْ َ ْ َ

ُِبالباطل وتُدلواْ ِبها إىل الحكَّام لتأكُلواْ فريقا من أموال الناِس ِباإلثم وأنتم تَعلموَن  َ ِ ً ُ ْ َ ُ ْْ ْ ِّ ُْ ُ ََ َ َْ َ َِ ِْ َِّ ِ ََ ْ ِ ِ ِْ ِ : البقرة"َ

َيا أ ":  تعاىل الـلـه وقال 188 َيها الذين آمنواْ الَ تَأكُلواْ أموالكُم بينكُم ِبالباطل إالَّ أن تَكُوَن َ َ ِْ ِ ِ َِ ْْ َ ُ َّْ َ ْ َُّ َُ ْ َ َ َ

ْتجارة عن تَراض منكُم ِّ ٍَ َ َ ً َ  29:  النساء "ِ
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ُيا أيها الذين آمنواْ الَ تُبطلـواْ  " : تعاىل الـلـهقال :   عدم املن و االمتنان واألذى -30 َِّ ِْ ُ َ َ َ ُّ ََ

ِصدقات َ َ َكُم ِبالمن واألذى َ َ ِّ َ    264:  البقرة"ْ

َإنَّه الَ يحب المسـتكْربين  " : تعاىل عن نفسه الـلـهقال :  عدم التكرب -31 ِ ِ َ ْ ُ ُّْ ِ ُ ُ :  النحـل"ِ

َفلِبئس مْثوى المتكَربين  " : تعاىل الـلـه وقال  23 ِ ِّ َ ُْ َْ ََ َ   29:  النحل"َ

بـداع واالبتكـار والتجديـد ونبـذ  عدم التقليد األعمى يف األمور الخاطئـة بـل اإل-32

ُأفلم يدبروا القول أم جاءهم مـا لـم يـأت آبـاءهم  ":  تعاىل الـلـهقال : التخلف الفكري  َ َ ْ َّ َ ُْ ُِ ْ َ ََ َ َ ْ ََّ َ ْ ْ ُ َّ َ

َاألولني  ِ َّ َ   68:  املؤمنون"ْ

 عدم الظن السيئ بـاآلخرين فاملـدير يرتفـع عـن الصـغائر وال يـدور سفاسـف -33

ٌيا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كَثريا من الظن إنَّ بعَض الظـن إثـم  ":  تعاىل الـلـهقال : األمور  َ ُّ َْ ِ ِِّ ِّ َ ََّ َّْ ِّ ْ ًَ ِ ِ ُِ َ ُ َّ َ َ

  12:  الحجرات"

َيا أيها الذين آمنـواْ الَ تَخونُـواْ الـلــه  ":  تعاىل الـلـهقال :  عدم خيانة األمانات -34 ُ ُ َ َ ِ َّ َ ُّ ََ

َوالرسول وتَخونُواْ أمانَ َ ُ َ ََ ُ ُاتكُم وأنتم تَعلموَن َّ َ ْ ْ ُْ َ َ   27:  األنفال"ِ

ً تعـاىل موبخـا الـلــهقـال :  عدم االستبداد بالرأي وترك التسلط عـىل اآلخـرين -35

َقال فرعوُن ما أِريكُم إال ما أرى وما  " :ًعدوه فرعون وحاكيا قصته لالتعاظ واالعتبار منها  َ ََ َ َ َُّ َِ ْ ْ َ ْ ِ َ

َّأهديكُم إال سِبيَل الر َ َّ ِ ْ ِ ْ ِشاد َ   29:  غافر"َ

 ":  تعـاىل الـلـهقال :  عدم القول بدون عمل أو تطبيق بل التنظري مع التطبيق -36

ُيا أيها الذين آمنوا لم تَقولوَن ما ال تَفعلوَن  ْ َ ُ ُ ََّ َ ََ ُّ َِ ُِ َ َ َ  3-2:  الصف"َ
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ثـل الثالـالفص

 اسرتاتيجيات اإلدارة 

  وعالقتها بعلم النفس اإلداري
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وسوف هناك العديد من اإلدارات التي تعكس العالقة فيام بني اإلدارة وعلم النفس 

 :نتعرض يف هذا الفصل لألنواع املختلفة من اإلدارات ومن هذه األنواع اإلدارية ما ييل

 :اإلدارة الدميقراطية. 1

ملشـاركة واإلداريـني عـىل اوهي اإلدارة التي تعتمد عىل تشجيع العاملني واملوظفني 

يف اتخاذ القـرارات ورسـم الخطـط والسياسـات وتحديـد االسـرتاتيجيات املتعلقـة بـأعامل 

 .املنظمة

 .وتعترب اإلدارة الدميقراطية نوع حديث ومعارص من أنواع اإلدارة الحديثة

وتركز اإلدارة الدميقراطية عىل اشرتاك العاملني وتشجيع املوظفني واإلداريني واألفراد 

 .تخطيط اإلداري والتنظيم السليم لألعامل واملهام والوظائف والواجباتيف عمليات ال

للتفاصيل كام تكتفي اإلدارة الدميقراطية بتحديد األهداف العامة بينام ترتك املجال 

 .الخاصة لألفراد العاملني

وتعتمد اإلدارة الدميقراطية يف تحقيق أهدافها وتطبيق خططها عىل سياسـة التـأثري 

 . اآلخريناملبارش عىل

 .وال تشجع اإلدارة الدميقراطية قوانني وأساليب العقاب والرتهيب والتهديد

وتـقـوم اإلدارة الدميقراطـيـة ـعـىل تغلـيـب املـصـلحة العاـمـة ـعـىل املـصـالح الخاـصـة 

 .والشخصية

ًتهتم اإلدارة الدميقراطية اهتامما كبريا باألفراد وبإدارة املوارد البرشيـة وتعطـي كام  ً

ًألفراد العاملني أهمية ومكانا هاما املرؤوسني وا  .يف املنظامتً

 .كام تعتمد اإلدارة الدميقراطية عىل مبدأ الشورى يف اتخاذ القرارات
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 .وترحب اإلدارة الدميقراطية مبشاركة الغري وباإلنتقادات املوجهة من اآلخرين

 .وال ترفض اإلدارة الدميقراطية املشاركات الخارجية واالنتقادات البناءة

 .ويوجد هناك تقارب وتشابه يف مفهوم الدميقراطية ومبدأ الشورى

 واتخذ القرارات وفق تصويت اآلخرين فالدميقراطية تعني الحكم وفق رأي األغلبية

 .ًوالتوصل إىل وضع قوانني بناءا عىل أراء وتصويت وأصوات املشاركني

قدميها واالستفادة كام أن مبدأ الشورى يشجع إبداء اآلراء وإعطاء وجهات النظر وت

 .منها

وتركز اإلدارة الدميقراطية عىل مبدأ املشاركة وتفويض السلطات كام تعتمـد اإلدارة 

الدميقراطية عىل التفاعل مع األفراد اآلخرين وأعضاء الجامعـة وتقـوم اإلدارة الدميقراطيـة 

 .مبشاركتهم يف عملية اتخاذ القرارات

ض الســلطات وإعطــاء الصــالحيات وتشــجع اإلدارة الدميقراطيــة مبــادئ تفــوي

 .للمرؤوسني وذلك ملامرسة األعامل واملهام من خالل تنظيم الجامعة

فالسياسات العامة والخاصة والتفصـيلية يف اإلدارة الدميقراطيـة تتحـدد مـن خـالل 

 .االتفاق عىل رأي محدد ألعضاء التنظيم

 .ًميقراطية يكون صادرا عن الجامعةفالقرار يف اإلدارة الد

ـة وت ـات املرؤوـسـني واـملـوظفني وتنمـي ـة ـعـىل رـفـع معنوـي ـسـعى اإلدارة الدميقراطـي

 .مهاراتهم وخرباتهم وخلق الثقة يف نفوسهم وزيادة إنتاجهم وإشعارهم بأهميتهم

كام تعتمد اإلدارة الدميقراطية عـىل اسـتخدام نظـام املكافئـات وشـهادات التقـدير 

 . واإلدارينيوتقديم املكافئات املادية واملعنوية للموظفني
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التي تعتمد عىل اإلدارة الدميقراطيـة الدميقراطي يف املنظامت والقائد ويعترب املدير 

ًمشجعا للمشاركة ومعتمدا عىل مبدأ الالمركزية ومفوضا  ً  .لآلخرينً

فاملدير والقائد الدميقراطي هو الذي يفوض السلطة لآلخرين ويشـجع املشـاركة يف 

 .ز املهامت والواجبات املرؤوسني يف إنجاويعتمد عىلاألعامل والقرارات 

كام أن املنظامت والجامعات التي تعتمد عـىل اإلدارة الدميقراطيـة تتميـز بصـفات 

ـق العـمـل الواـحـد ـروح فرـي ـع ـب ـة وتتمـت ـة وإيجابـي  وتـكـون األعـضـاء يف اـملـنظامت تعاونـي

لية جيـدة تتمتع بصفات عموالجامعات واملجموعات التي تعتمد عىل اإلدارة الدميقراطية 

 . الوالء الوظيفي والعميل واملهنيمثل التعاون واإلخالص لتحقيق

 :اإلدارة الديكتاتورية. 2

التي تركز عـىل تطبيـق أسـاليب ومبـادئ وقـوانني العقـاب والرتهيـب وهي اإلدارة 

 .والتهديد عىل املوظفني واإلداريني وإدارة األفراد واملوارد البرشية

ة عىل تحقيـق مبـادئ العقـاب والثـواب عـىل املـوظفني وتعتمد اإلدارة الديكتاتوري

 .واإلداريني واألفراد العاملني

ـوظف ـىل اـمل ـوذ ـع ـا والنـف ـلطة العلـي ـتخدام الـس ـة باـس ـز اإلدارة الديكتاتورـي ني وتتمـي

 .واإلداريني واألفراد العاملني

وقلـة ويشعر األفراد العاملني يف ظل وجود اإلدارة الديكتاتورية بالسلبية والتقاعس 

 .اج والتكاسل عن أداء األعاملاإلنت

ـمـن اـملـوظفني واإلدارـيـني الطاـعـة العمـيـاء وتطبـيـق وتطـلـب اإلدارة الديكتاتورـيـة 

 .نني دون نقاش أو استفسار أو جدالالقوا
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 .وتتمتع الشخصيات الديكتاتورية بالقسوة والعنادة وحب املحاسبة وتتبع األخطاء

وقمعهـم وعـدم محاسبة األفراد ومعـاقبتهم وتعتمد اإلدارة الديكتاتورية عىل مبدأ 

 .أو أعذارهمتفهم مربراتهم 

وتركـز عـىل اآلخـرين تعتمد اإلدارة الديكتاتورية عىل مفهوم السـيطرة بـالقوة كام 

 .القادة واإلدارينياإلدارة الديكتاتورية عىل تركيز السلطات يف يد 

 إذ يجـب عـىل األفـراد سيفوتنظر اإلدارة الديكتاتورية للقوانني والقرارات بأنها كال

 .ومحكمفعال بشكل تطبيق القوانني 

 :اإلدارة البريوقراطية. 3

أمنـاط إداريـة تقليديـة وتقـوم بوضـع ووضـع عىل اتخـاذ وهي اإلدارة التي تعتمد 

 .قواعد وقوانني إدارية وإجراءات تنظيمية واضحة

سئوليات ووضـع تقسيم األعامل وتحديد املوتعتمد اإلدارة البريوقراطية عىل أساس 

 .تسلسل هرمي ثابت للمنظامت

ومخطـط وتعتمد اإلدارة البريوقراطية عىل تنظيم األعـامل اإلداريـة بشـكل واضـح 

ًرتيبا إداريا واضحا ومتسلسالًتومقسم ومرتب  ً ً. 

للـمـنظامت مـحـددة قراطـيـة بوـضـع وتحدـيـد ورـسـم سياـسـات وتـهـتم اإلدارة البريو

 .واألفراد العاملني

ـبـرامج إدارـيـة واـضـحة تعتـمـد ـعـىل تقـسـيم األـعـامل لبريوقراطـيـة اإلدارة ا وتـقـدم

 .وتحديد الوظائف

وتحـدد مهـام وتركز اإلدارة البريوقراطية عىل وضع وتحديـد نظـام رسـمي لـألدوار 

 .ووظائف العاملني
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العقلـيـة يف تحقـيـق أـهـداف وتعتـمـد اإلدارة البريوقراطـيـة ـعـىل األـسـس املنطقـيـة و

 .املنظامت

املشـرتك وتنميـة الـوالء ة البريوقراطية عىل تحقيـق الـوالء الـوظيفي كام تركز اإلدار

 .فيام بني املوظفنيواإلخالص العميل والتعاون 

 .املوظفني وفق أسس عقلية ومنطقيةوتركز اإلدارة البريوقراطية عىل تقييم 

 .وتهتم اإلدارة البريوقراطية بتجزئة األعامل وتقسيمها وترتيبها

 .يف مختلف مستويات التنظيم الهياكل التنظيمية قراطيةوتحلل اإلدارة البريو

وخالية نزيهة وتعترب اإلدارة البريوقراطية عبارة عن قواعد محددة وإجراءات معينة 

 .الشخصيةالوساطات والتالعبات والتغيريات من 

 .ء الوظيفيوتعتمد اإلدارة البريوقراطية عىل أسس تقسيم األعامل وتحقيق الوال

ة البريوقراطية عىل تقسيم األعامل وفق التخصصات والفـروع واألقسـام وتركز اإلدار

 .والوحدات املختلفة

وتسعى اإلدارة البريوقراطية إىل تحقيق االسـتقرار الـوظيفي والعمـيل يف املـنظامت 

 .ها عىل األفراد العاملنيالواجبات الرسمية وتوزيعوتقوم اإلدارة البريوقراطية بتحديد 

يف والتعيني واالختيار للموظفني واألفراد واإلداريـني والعـاملني وتتم عمليات التوظ

 والكفـاءات يف اإلدارة البريوقراطية عـىل أسـاس الشـهادات العلميـة واملـؤهالت والخـربات

 .العملية
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 :اإلدارة األوتوقراطية. 4

وجعلهـا يـد املـدير وال تسـمح للعـاملني يف وهي اإلدارة التـي تركـز عـىل السـلطة 

 . األعامل وإبداء أرائهمناقشة سريم

يف املـنظامت يف يـد القيـادة العليـا ة وتهتم اإلدارة األوتوقراطية مببدأ تركيز السـلط

 .ذ القرارات يف يد اإلدارة العلياسلطة اتخااإلدارة األوتوقراطية بوضع وتقوم 

ـكـام ال تـقـوم اإلدارة املـشـاركة يف اتـخـاذ الـقـرارات وال تـشـجع اإلدارة األوتوقراطـيـة 

كام ال تسـعى أو أفكارهم عىل إبداء أرائهم وتوقراطية بسامع أراء اآلخرين وال تشجعهم األ

وخرباتهم ويقوم املدير يف اإلدارة األوتوقراطية برسم السياسـات إىل االستفادة من تجاربهم 

 .ووضع الخططوتحديد األهداف 

دون لني وتطلب اإلدارة األوتوقراطية تنفيـذ القـرارات وتطبيـق الخطـط مـن العـام

 .مناقشة أو جدال

 واملجاملـة وتتسم العالقة بني املرؤوسني واإلداريني يف اإلدارة األوتوقراطيـة بالنفـاق

 .الكاذبة وعدم الصدق والرصاحة

فيام بـني املـوظفني يف األوتوقراطية واملراجعات يف أنظمة االتصاالت وهناك صعوبة 

 .واإلدارات العليا واملدراء

 األوتوقراطية اإلبداء واالبتكار واالخرتاع واالجتهاد والتنظـيم يف كام ال تشجع اإلدارة

 .صفوف املوظفني واإلداريني والعاملني

إعطـاء كـل الصـالحيات يف يـد برتكيـز كـل السـلطات ووتتميز اإلدارة األوتوقراطية 

 .املدير األوتوقراطي
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م الصـغرية منهـا وفق األنظمة األوتوقراطية هو الذي يتوىل القيام بكل املهـافاملدير 

 وال يسمح املدير األوتوقراطيـة مبشـاركة اآلخـرين معـه يف أداء الوظـائف وإنجـاز والكبرية

 .األعامل

وتحقيـق املركزيـة املطلقـة كام يسعى املدير األوتوقراطي إىل تطبيق نظام املركزية 

 .يف اإلدارة ويعمل عىل وضع قانون املركزية كأسلوب وقاعدة إدارية له يف العمل

 بتفويض السلطات حتى ولو كانـت بسـيطة أو صـغرية املدير األوتوقراطيال يقوم و

 . سهلة األداءأو

 .والنفوذ التي بيدهويسعى املدير األوتوقراطي إىل توسيع دائرة السلطة 

 .ويتفرد املدير األوتوقراطي بوضع الخطط ورسم السياسات دون استشارة اآلخرين

 .لذي يعمل عىل استخدام السلطة التي يف يدهوالقائد األوتوقراطي هو القائد ا

 .ويعتمد القائد األوتوقراطي عىل مركزية السلطة ويستمد قوته منها

ويقومـان بالسـيطرة فاملدير والقائد األوتوقراطي يعتمدان عـىل مـوقعهم الرسـمي 

ـام  ـاز املـه ـامل وإنـج ـىل أداء األـع ـني ـع ـوظفني واملرؤوـس ـار اـمل ـات وإجـب ـىل املكافـئ دون ـع

 .متشجيعه

منــوذج اإلدارة ًوغالبــا مــا يكــره أعضــاء املجموعــة يف املــنظامت األوتوقراطيــة 

 .وسلطويتهالتشددها األوتوقراطية 
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 :اإلدارة األرستقراطية. 5

بها اإلدارة االرستقراطية ومن هـذه الصـفات هناك العديد من الصفات التي تتميز 

 :ما ييل

وتنفيـذها  اآلخـرين دون تحقيقهـا نظـربسامع وجهـات تقوم اإلدارة االرستقراطية . 1

 .والنزول عندها

تفتح اإلدارة االرستقراطية املجال لآلخـرين واملـوظفني واإلداريـني والعـاملني بإبـداء . 2

مـا يلزمهـا  ال تجد اإلدارة االرسـتقراطية اوذلك من باب املجاملة لهم إال أنهأرائهم 

 .همباألخذ بآرائهم وأفكار

ثقـة صـورية شـكلية واإلداريـني يف اإلدارة االرسـتقراطية ني بني املرؤوستكون الثقة . 3

 .وليست حقيقية

متثل الثقة املتبادلة فيام بني املوظفني واإلداريني يف اإلدارة االرستقراطية كثقة السيد . 4

ٍلكـن بـتحفظ ودون حريـة ودون صـدق بخادمه إذ بإمكان الخادم أن يعطي رأيه 

 .ورصاحة

وبعدم الحريـة التامـة يف مناقشـة املواضـيع مـع بالحرج  يشعر املوظفني والعاملني. 5

 .املدراء واملسئولني يف اإلدارة االرستقراطية

 .املدير االرستقراطي موظفيه عىل اإلبداع واالبتكارال يشجع . 6

 :اإلدارة العلمية. 6

وبتحقيق نتائج عليـا ولـو تعتمد عىل إدارة اإلنتاج وتهتم باإلنتاج وهي اإلدارة التي 

 .ن ذلك عىل حساب املوظفنيكا

 .عىل املرؤوسنيتسعى إىل استخدام السلطة كام أن اإلدارة العلمية 

 .قابة دقيقة عىل أعامل املوظفنيوتقوم اإلدارة العلمية عىل أساس فرض أساليب ر
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ًوتهتم اإلدارة العلمية باإلنتاج كثـريا وتوليـه اهتاممـا ولـو كـان ذلـك عـىل حسـاب  ً

 .العاملني

 .ارة العلمية بوظائف إدارة اإلنتاج والعملياتوتهتم اإلد

 .ٍيف تحقيق أهدافها اإلنتاجية بشكل خاصتسعى اإلدارة العلمية كام 

ـامل  ـىل األـع ـة ـع ـا اإلنتاجـي ـدافها وخططـه ـا وأـه ـة اهتامماتـه ـدم اإلدارة العلمـي وتـق

 .والوظائف والخطط واألهداف األخرى

 .اإلدارة العلمية محكمةوتكون الخطط يف 

 .إلدارة العلمية أسلوب التنظيم  الرسميوتتبع ا

وتكون أنظمة الرقابة واإلرشاف اإلداري واملتابعة يف اإلدارة العلميـة أنظمـة رسـمية 

 .الثواب والعقاب وتركز اإلدارة العلمية عىل كمية اإلنتاجسلطوية محكمة بهدف 

  .الطاعة العمياء من املرؤوسنيوتطلب اإلدارة العلمية 

 :فيذيةاإلدارة التن. 7

 .وهي اإلدارة التي تركز عىل االهتامم باملفاهيم الفنية والوظيفية والتشغيلية

 .وتهتم اإلدارة التنفيذية بشمولية اإلدارة

ـكـام تعتـمـد اإلدارة التنفيذـيـة ـعـىل الوـظـائف اإلدارـيـة األساـسـية وـهـي التخـطـيط 

 .والتنظيم والتنسيق والتوجيه والقيادة والرقابة

التنفيذية عىل وظائف املشـاريع اإلنتاجيـة والتمويليـة والفرديـة كام تعتمد اإلدارة 

وتعتمد اإلدارة التنفيذية عىل أساس التنفيـذ املبـارش لألعـامل والقيـام والتسويقية وغريها 

 .بأداء الوظائف والتطبيق العميل للخطط اإلدارية املرسومة
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الهامـة يف املسـتويات وتعترب اإلدارة التنفيذيـة مـن املسـتويات اإلداريـة اإلرشافيـة 

 .امت الهياكل التنظيمية واإلداريةيف تقسياإلدارية السفىل 

 :اإلدارة السلوكية. 8

وهي اإلدارة التي تعتمد عىل العوامل املادية يف تحريك سـلوك األفـراد وتحفيـزهم 

 .وإثارة اهتامماتهم وزيادة نشاطاتهم

 العوامـل املاديـة وقد طبقت العديـد مـن التحسـينات والتحـديثات املدخلـة عـىل

 . إنتاجياتهمواملعنوية والنفسية وذلك بهدف تجربة أثرها عىل سلوك األفراد وزيادة

عـىل نفسـياتهم وتهتم اإلدارة السـلوكية بالتـأثري عـىل املـوظفني مـن خـالل التـأثري 

 وذلـك بهـدف زيـادة إنتاجيـاتهم وتحسـني وإجراء تغيريات يف البيئـة املحيطـة بـاملوظفني

 .أدائهم

زت اإلدارة السلوكية اهتاممها حول معرفـة العوامـل املعنويـة والنفسـية وأثرهـا رك

 .عىل سلوك الفرد وإنتاجه 

كام استنتجت األفكار من تجارب مصانع هوثورن بوالية شيكاغو بالواليات املتحـدة 

 . األمريكية 

 :تجارب مصانع هوثورن 

 :لعامل تجربة تحسني اإلضاءة والتهوية وأثرها عىل إنتاج ا ) 1

 .يف هذه التجربة قام العلامء بوضع مجموعة من الفتيات الاليت يعملن يف املصنع 

حيث قاموا بتحسني اإلضاءة والتهوية كعوامل مادية مـؤثرة عـىل سـلوك العـامالت 

 . وإنتاجهن يف األماكن التي يعملن بها

 . فالذي لوحظ أن اإلنتاج ازداد يف هذه املجموعة 
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م تخفيض اإلضاءة والتقليل من التهوية يف املصـنع فلـوحظ بـأن  وللتأكد من ذلك ت

 ً.اإلنتاج قل عام كان عليه سابقا

ونتيجة هـذه التجربـة اسـتنتجت املبـادئ واألسـس حـول أهميـة العوامـل املاديـة 

 .كمحرك أسايس للسلوك اإلنساين 

لكبـري كام أثبتت التجارب الحديثة أنه يوجد هناك عوامل معنوية نفسية لها األثر ا

واملهم يف رفع معنويات العاملني وتحسني سلوك العاملني وزيادة إنتاجهم وهذا مام جعـل 

 :ارب أخرى منها عىل سبيل املثال بعض العلامء يف أمريكا بالقيام بتج

 :تجربة الصداقة 

يف ظل هذه التجربة تم وضع مجموعة من الفتيات العامالت التي تـربطهن عالقـة 

كعاـمـل معـنـوي مـسـاعد يف زـيـادة اإلنـتـاج وـتـم وـضـعهن يف مـصـنع الـصـداقة أو القراـبـة 

 .كمجموعة أوىل 

 كام تم وضع مجموعة من الفتيات العامالت التي ال تربطهن أي عالقـة صـداقة أو 

 .قرابة يف مجموعة ثانية 

 فكانت النتيجة أن اإلنتاج يف املجموعة األوىل ازداد عن نسبة اإلنتاج يف املجموعـة 

 .الثانية 

ستنتج من ذلك أن العامل املعنـوي الصـداقة أو القرابـة كـان السـبب يف زيـادة  فن

 .اإلنتاج 

كام إستنتج أن هناك أربعـة مبـادئ إداريـة خاصـة بالتنسـيق والـذي يتطلـب مـن 

 : املدراء إتباع هذه املبادئ اإلدارية وهي 

رضورة اإلهتامم بالوظائف اإلدارية التخطيط والتنسـيق والتنظـيم والتوجيـه  -1

 . والرقابة أثناء املرحلة التأسيسية للمرشوع
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القيام بعملية التنسيق بني الوظـائف اإلداريـة والقـرارات اإلداريـة واملكاتـب  -2

 . اإلدارية فيام بعد البدء العمل يف املرشوع 

املحافظة عىل روح التعـاون والعمـل بـروح الفريـق الواحـد ضـمن املكاتـب  -3

 . اإلدارية املختلفة يف املرشوع 

كيز عىل عملية إتخـاذ القـرارات اإلداريـة وتفـويض بعـض املـدراء باتخـاذ الرت -4

 بعض القرارات املناسبة 

 : قاعدة إدارية 

 : هناك أعامل يجب عىل املدراء أن يقوموا بها 

 .االتصال املبارش باملرؤوسني واملوظفني وذلك من أجل تحفيزهم عىل العمل  )1

دين واملسـتهلكني واملسـتثمرين التواصل باألشخاص خـارج التنظـيم مثـل املـور )2

 أي يجب االتصال بالبيئة الخارجية عن التنظيم ومحاولة وضـع ،وإقامة عالقة جيدة معهم

 . وهذا ما يقصد به التوازن التنظيمي ،توازن بني التنظيم والبيئة الخارجية

فهم نفسيات املوظفني وقياس مدى تقبلهم لألوامر من الرؤساء مع مراعـاة أن  )3

 : تكون

 .ه األوامر واضحة لهم هذ -

 .وأن تتوافق هذه األوامر مع أهداف التنظيم وأهدافهم -

 .وأن تخدم هذه األوامر مصالحهم  -

يـجـب الرتكـيـز ـعـىل تسلـسـل الوـظـائف اإلدارـيـة وترتـيـب الـهـرم : مالحـظـة هاـمـة 

ـا  ـوظيفي اإلدارة العلـي ـس اإلد( اـل ـة مجـل ـم اإلدارة الوـسـطى ،)ارة رئاـس ـة (  ـث اإلدارة العاـم

 ) . السفىل ،اإلرشافية(  ثم اإلدارة التنفيذية ،)ارة املالية واإلد
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 مبدأ إدارة النظم وحل املشكالت اإلدارية. 9

هذا املدخل هو عبارة عن طريقة  لحل املشاكل اإلداريـة مـن خـالل تشخيصـها يف 

إطار مدخالت ومعالجة ومخرجات النظام والنظام هو عبارة عن مجموعـة مـن الوحـدات 

فمثالً لو أخـذنا نظـام الجامعـة ) مخرجات(ًويا من أجل تحقيق هدف معني التي تعمل س

 أما ، املباين، املوظفني باإلدارة، أعضاء هيئة التدريس،لوجدنا أن مدخالته تتكون من الطلبة

عملية التفاعل أو املعالجة فهي عبارة عن اإلسلوب أو التكنولوجيا أو التقنية التي تتبع من 

 .خالت إىل مخرجات أجل تحويل هذه املد

 والواجبـات ،التكنولوجيا املتبعة يف مثلنا تتمثل يف املحارضات والندوات واملـؤمترات

 . واألوراق البحثية واإلمتحانات ، والتجارب التي تتم يف املختربات،التي يقوم بها الطلبة

أما املخرجات فهي نفس املدخالت ولكنها تظهر بشكل آخر فهي يف مثلنا عبارة عن 

 . لخريجني من الطلبة والطالبات ا

 .من أجل أن يعمل النظام بنجاح يجب أن يستعمل ما يعرف باملراجعة

 :يجدر اإلشارة هنا أن النظم تنقسم إىل قسمني 

 نظم مفتوحة  -1

 نظم مغلقة  -2

النظم املفتوحة هي التي تتفاعل مع البيئة الخارجية مثل نظـام إدارة التسـويق أو 

 وتحـاول معرفـة مـا ، املستثمرين، املوردين،لتفاعل مع املستهلكنياملبيعات حيث أنه يتم ا

 .يقوم به املنافسني وغري ذلك من تفاعالت 
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نظام ( أما النظم املغلقة فهي التي ال تتفاعل مع البيئة الخارجية مثل إدارة اإلنتاج 

 .وهكذا ) نظام ( أو إدارة التسويق ) نظام ( تعترب مدخالت اإلدارة املبيعات ) 

 إتخاذ القرارات اإلدارية.10

 : اتخاذ القرارات اإلدارية 

ينظر هذا املدخل إىل العملية اإلدارية بأنها مجموعة من القرارات أكـرث مـن كونهـا 

 تركز هذه املدرسة عىل عملية إختيار البـدائل ،مبادئ إدارية أو وظائف يقوم بها املديرين

 . واتخاذ القرار 

ىل األسس التي تقوم عليها عملية اختيار البدائل واتخـاذ يشري هذا املدخل اإلداري إ

 : القرار وهي 

 .تحديد وتشخيص املشكلة -1

 . معرفة ماهية املشكلة التي تواجه املنشأة بالذات  -2

 . تحديد حجم املشكلة اإلدارية  -3

 . معرفة طبيعة املشكلة اإلدارية  -4

 .تحديد الهدف  -5

 . دراسة املنظمة لألهداف املزمع تطبيقها  -6

 .جاد حلول مناسبة تقوم بحل املشكالت اإلدارية إي -7

 . البحث عن حلول بديلة -8

 . املقارنة والقيام بعملية تقييم الحلول البديلة -9

 . اختيار أحسن الحلول البديلة -10

 . تنفيذ أحسن الحلول من بني البدائل املتعددة  -11

 . املراقبة واملتابعة لعملية تطبيق الحل  -12
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إىل أن العمل اإلداري هو عبارة عن تطبيـق أسـاليب كام يشري هذا املدخل اإلداري 

 :  ومن هذه األساليب ،يف حل املشاكل اإلدارية

 . شجرة القرار -1

 . أسلوب مراجعة وتقييم الربامج -2

 . الربمجة الخطية -3

 .بحوث العمليات  -4

 .النظم الخبرية  -5

 . نظم املعرفة -6

 .نظم دعم القرارات  -7

 .الذكاء االصطناعي -8

 اإلدارة باإلستثناء.11 

 : اإلدارة باالستثناء هي

استثناء خاص يطبق عىل بعض العـاملني واملـوظفني يف املنشـأة كـام يقصـد بـإدارة 

االستثناء تركيز انتباه املدراء عـىل فـروع ووحـدات التنظـيم الـذي ينحـدر منـه األداء عـن 

 إن اإلدارة باإلستثناء لهو مدخل علمي حديث مل تعرف. املعايري واملقاييس بشكل ملموس 

 كام ميكن التعبري بشـكل علمـي عـىل أن اإلدارة ،عنه الكثري من املعلومات اإلدارية الكافية

 .باإلستثناء إدارة هامة يف املنشآت العلمية الحديثة 
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سياسـة تقـوم مـن خاللهـا اإلدارة بتكـريس وقتهـا فقـط : فاإلدارة باالسـتثناء هـي 

 .ية بشكل كبري عن النتائج املتوقعةلدراسة وبحث الحاالت التي تختلف فيها النتائج الفعل

وتكمن الفكرة يف قيام اإلدارة بقضاء وقتها الثمني يف الرتكيز عىل األمور األكرث أهمية 

واالهتامم فقط باالنحرافات املاديـة التـي ). مثل رسم املسار اإلسرتاتيجي ملستقبل الرشكة(

 .تحتاج للفحص والدراسة

تثناءات حيث تصف السياسة التي يـتم الرتكيـز وتختلف قليًال عن مفهوم إدارة االس

 .املطلق فيها عىل إدارة االستثناءات عىل عكس التطبيق املعتدل إلدارة االستثناءات 

اإلدارة باالستثناء من حيث إنه ينبغي عىل مجلـس إدارة  وتتضمن إدارة املرشوعات

ٍاملرشوع أن يقوم باالجتامع عندما تدعو الحاجة التخاذ قرارات ها مة بشـأن املرشوع، بـدالً ْ

ٍوعـىل مـدير املرشوع تقـديم تقريـر عـن االسـتثناءات لـدعوة . ٍمن االجتامع بشكل دوري

 .املجلس لالجتامع

ًوقد يكون هذا النوع من اإلدارة مفيدا للغاية عندما تـدعو الحاجـة ملعالجـة العديـد 

ياسة أنها قـد تـؤدي إىل ولكن تكمن املشكلة يف هذه الس. ٍمن البيانات التخاذ قرارات إدارية

ْوقد يؤدي تبني هذا السلوك إىل أن تقوم اإلدارة . نشوء منط سلويك يفتقر إىل العقل والبصرية

ٍالدنيا بالتحول عن هدفها وهو إدارة العمل التجاري بشكل نـاجح ببيئـة عمـل حقيقيـة، إىل  ٍٍ

ويف هـذا . ها فـيام بعـدمحاولة إمداد املدققني واملديرين بالبيانات املالية والتـي يـتم تفسـري

التي تعـد حيويـة يف اإلنتـاج (الحالة، قد يقوم مدير الرشكة ببيع بعض األصول مثل املعدات 

 وذلك مـن أجـل معالجـة النسـب الحسـابية املسـتخدمة يف تحديـد االسـتثناء) طويل املدى
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 الرضر َّومن ثم تستطيع اإلدارة الـدنيا، يف بعـض الحـاالت، تفـادي تصـنيفها كاسـتثناء مـن 

 .الواقع عىل املدى الطويل للقسم الذي يقومون بإدارته

 .وتعتمد اإلدارة باالستثناء عىل تبني السلوك اإليجايب نحو تقدير املشكالت

ويتمثل هذا املبدأ وهو اإلدارة باإلستثناء يف أن املديرون ال يستطيعون اإلرشاف عىل 

 . ز طاقتهم يف أكرث األمور أهمية كافة األنشطة باملنظمة، ولذا فإنه يجب عليهم تركي

وقد وضع فريدريك وينسلو تـايلور هـذه الفكـرة التـي تركـز عـىل مشـاعر املـدراء 

املتسلطون يف كل مكان وتؤيد قضـية أن يهـتم املـدراء يف مهامتهـم األساسـية وهـي التـي 

 .يجب عليهم أن يتعاملوا معها 

 .يض فيها للغريوأن األمور األقل أهمية يجب أن يتم متريرها والتفو

هي طريقة فنية لإلدارة متكـن املـديرين مـن تركيـز اهـتاممهم : فاإلدارة باإلستثناء 

 وتسمح للمـوظفني يف املسـتوى األدىن بإنجـاز ،عىل أكرث املناطق الحرجة للرقابة يف املنشأة

  .األعامل الروتينية املختلفة

 :دارة باإلستثناء هيقولهم أن اإل بم1972يعرفها كل من جوهانسون وروبريتسون 

تعبري عام يستخدم يف وصف عملية تزويد اإلدارة باملعلومات التـي ال تراجـع فيهـا 

سوى االنحرافات الهامة عن امليزانيات أو الخطـط، كأسـاس التخـاذ اإلجـراءات اإلصـالحية 

بشأنها والهدف من ذلك هو اختصار حجـم التفاصـيل التـي تحتـوي عليهـا تقـارير اإلدارة 

 .اتها إىل بيانات قليلة ميكن اتخاذ اإلجراءات الالزمة عىل أساسهاوإحصائي
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تعني اإلدارة باالستثناء أن يقوم املديرون بالرتكيز عىل االنحرافات يف النتائج عن كام         

ويطلـق عليـه أحيانـا  املعايري املوضوعة وعالجها وتجاهل النتائج التي تتطابق مع املعـايري

 ).باالستثناءالرقابة ( اصطالح 

واإلدارة باالستثناء هـي أسـلوب إداري يوضـح العالقـة بـني املسـتويات اإلداريـة يف 

الهيكل التنظيمي بحيث يحكمها تحديـد دقيـق للسـلطات واملسـؤوليات، وبـذلك تتحـدد 

وظائف كل مستوى معني ويرتك ملامرسة النشاط بدون تدخل من املستوى اإلداري األعـىل 

  . ت هامة عىل الطريق املؤدي إىل تحقيق األهداف املخططة أحدث انحرافاإذاإال 

وما يحتاجه املديرون وهو إخبارهم بأن األداء يسري طبقا ملا هـو مخطـط ألن ذلـك 

راراتهـا إىل مسـتويات إداريـة رمبا يحول دون اهتاممهم مبشكالت ال ميكن تفويض سلطة ق

 .أدىن

ـتثناء إدارة لتح ـذا أن اإلدارة باالـس ـن ـه ـح ـم ـؤوليات  ويتـض ـلطات واملـس ـد الـس دـي

 .ولتحديد شكل التطبيق وأسلوب الرقابة

 اإلدارة باألهداف.12

  :اإلدارة باألهداف 

والتـي هـي ) peterf  Drucker( تنسب هـذه النظريـة إىل الـدكتور بيـرتف دركـر 

عبارة عن أسلوب للتخطيط من خالل لقاء يتم بني الرؤساء واملرؤوسني ويف هذا اللقاء يـتم 

 : ييل  هداف، وهذه األهداف تساعد يف تحقيق ماوضع األ

 .تحفيز املرؤوسني عىل العمل وزيادة إنتاجهم  -1

 .تنمية قدرات املرؤوسني املعرفية والعلمية  -2
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 .  مراقبة أعاملهم وأدائهم بشكل إيجايب وذلك لتحقيق أقىص ربح ممكن -3

 .تقييم أعامل املوظفني وإجراء عمليات اإلصالح والتعديل والتغيري -4

هذا األسلوب يعطـي التنظـيم القـدرة عـىل مواجهـة التحـديات وذلـك مـن خـالل 

 .التعاون بني الرؤساء واملرؤوسني 

 فاإلدارة باألهـداف قـد ظهـرت لتوجـد هنـاك قاعـدة مشـرتكة بـني املـدراء داخـل 

التنظيم حيث من املعروف أنه عندما توجد أي مشكلة داخل التنظيم ينظـر إليهـا املـدراء 

 .ويته ويعرب عنها بوجهة نظره الخاصة كالً من زا

فمدير التسويق ينظر إليها من وجهة نظر تسويقية ومدير اإلنتاج ينظـر إليـه مـن 

وجهة نظر إنتاجية ومـدير املبيعـات مـن زاويتـه وهكـذا ولـذا كـان منبـع مفهـوم اإلدارة 

قومـون باألهداف حيث تقوم اإلدارة بوضع املشاكل اإلدارية عىل املـدراء وهـم بـدورهم ي

بالنقاش حولها وتفهم وجهات نظر بعضهم البعض وثم تحديـد األهـداف والغايـات التـي 

 . يريدون تحقيقها وتوضح مسئولية كل مدير من تحقيق هذه األهداف 

مام سبق نستطيع أن نعرف اإلدارة باألهداف بأنها تلك العملية اإلدارية التي تقوم 

املرؤوسـني ويـتم فيهـا تحديـد الغايـات واألهـداف بها اإلدارة والتي يساهم فيها الرؤساء و

 .وتوضيح مسؤوليات ووظائف كل مدير من أجل تحقيق األهداف والغايات املرسومة 
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كام أن تطبيق هذا املفهوم يؤدي إىل نتـائج إيجابيـة للرؤسـاء واملرؤسـني عـىل حـد 

 :سواء فبالنسبة للمرؤوسني يقوم هذا املفهوم بــ

ملشاكل التي تواجه التنظيم وهذا يزيد مـن حامسـهم إعطائهم فكرة عن نوع ا -2

 .ورغبتهم يف وجود حلول لهذه املشاكل 

كام أن هـذا املفهـوم يعطـي املرؤوسـني إحسـاس وشـعور باألهميـة والتقـدير  -3

 .واإلحرتام لذواتهم 

كام يقوم هذا املفهوم بتقديم واجبات ووظـائف جديـدة لحـل هـذه املشـاكل  -4

ًىل األعامل الروتينية التي يقـوم بهـا املرؤوسـني والتـي غالبـا املطروحة وهذا بدوره يؤثر ع

 .تزيد من الشعور بامللل لديهم 

أما بالنسبة للرؤساء واملدراء فالنتائج اإليجابية العائدة من تطبيق اإلدارة باألهداف 

 : تتمثل يف ما ييل

 .اكتشاف الكفاءات والخربات اإلدارية داخل التنظيم  -1

ر واإلبداع لدى املرؤوسـني وهـذا بـدوره يـؤدي إىل زيـادة املساعدة يف االبتكا -2

 .اإلنتاج وتحسني نوعيته 

 .تخفيف يف حدة املعارضة وخاصة يف أوساط التنظيامت غري الرسمية 

 :اإلسرتاتيجيةاإلدارة . 13

 هي عبارة عن قيام اإلدارة العليا يف املـنظامت بإعـداد وتعـديل اإلسرتاتيجيةاإلدارة 

فات الالزمة لتحقيق النتائج املرغوب فيها عىل مستوى املنظمة بشكل وتطبيق بعض الترص

 .عام

عبارة عن مجموعة من القرارات واإلجراءات التي تـؤدي  اإلسرتاتيجيةوتعترب اإلدارة 

للمساعدة يف تحقيق األهداف املطلوبـة الكليـة والشـاملة إىل إعداد االسرتاتيجيات الفعالة 

 .املنظامتيف الرشكات ووالطويلة األجل 
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 .التي تتبناها الرشكة وتهتم بإعداد االسرتاتيجيات اإلسرتاتيجيةوتعتني اإلدارة 

 . بالتخطيط الشامل للرشكات واملنظامتاإلسرتاتيجيةكام تهتم اإلدارة 

 : هيأسس عىل ثالثة اإلسرتاتيجيةكام تعتمد اإلدارة 

 . التحليل االسرتاتيجي-

 . االختيار االسرتاتيجي-

 .ذ االسرتاتيجي التنفي-

 هـي عبـارة عـن عمليـة التحديـد بواسـطة اإلدارة العليـا ألداء اإلسرتاتيجيةفاإلدارة 

ووجهة املنظمة عىل املدى البعيد وذلـك عـن طريـق اإلعـداد والتنفيـذ السـليم والتقيـيم 

 .لالسرتاتيجيات الخاصة باملنظمةاملستمر 

 : عىل عنارص رئيسية هياإلسرتاتيجيةوتعتمد اإلدارة 

 .التحليل االسرتاتيجي. 1

 .القيام بتطوير املستوى االسرتاتيجي للرشكة. 2

 .االهتامم بالبيئة الخارجية للرشكة. 3

 .معرفة نقاط القوة والضعف يف املوارد املادية والبرشية للرشكة. 4

 .وضع اسرتاتيجيات ملستقبل الرشكة. 5

 .دراسة البيئة الداخلية والخارجية املحيطة بالرشكة. 6

معرـفــة مختـلــف الـظــروف والبيـئــات االقتـصــادية والسياـســية واالجتامعـيــة . 7

 .والتكنولوجية املحيطة بالرشكة

 .التأقلم مع الظروف البيئية املتغرية املحيطة واملؤثرة عىل الرشكة. 8

 .استغالل الفرص املناسبة لتطوير أعامل الرشكة وتنمية اسرتاتيجياتها. 9

 .ًعن املشكالت التي تقف عائقا أمام الرشكةتجنب املخاطر واالبتعاد . 10
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 .تنمية نقاط ضعف الرشكة. 11

 .العملية واإلدارية يف الرشكة توفري نظام لتقييم األفراد من الناحية .12

الخروج بتوقعـات مسـتقبلية لتحسـني ظـروف الرشكـة عـىل املـدى املسـتقبيل . 13

 .البعيد

 .القيام باالختيار االسرتاتيجي املناسب. 14

 . املتوفرة أمام الرشكةاإلسرتاتيجيةتطوير البدائل . 15

تطوير وتحـديث وتغيـري وتجديـد أكـرب عـدد متـاح مـن البـدائل واالختيـارات . 16

 . وذلك بهدف إجراء التقييم واالختيار املناسباإلسرتاتيجية

 والقيـام مبعالجـة نقـاط الضـعف واسـتغالل تقييم البدائل املتاحة أمام الرشكة. 17

 . املتاحةالفرص

 .اختيار البديل املناسب. 18

 .التنفيذ االسرتاتيجي. 19

 عـن طريـق تخطـيط املـوارد وتحديـد النظرية إىل واقع عمـيلتحويل العنارص . 20

 .ومعرفة الهيكل التنظيمي للرشكات واملنظامت واملؤسساتاملهام 

  املنظمةإسرتاتيجية: أوالً 

 :مفهوم اإلسرتاتيجية 

إسرتاتيجية رئيسية شـاملة لـيك تقـود هـذه املنظمـة يف تحقيـق تحتاج املنظمة إىل 

 .أهدافها

ًويلزم عملية تحديد األهداف املنظمة بعـدا مـن أبعـاد اإلدارة اإلسـرتاتيجية يتمثـل 

 .ذلك بالتخطيط اإلسرتاتيجي 
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ـفتها  ـة وفلـس ـام املنظـم ـار مـه ـر االعتـب ـرتاتيجي بنـظ ـيط اإلـس ـة التخـط ـذ عملـي وتأـخ

 ويتطلب ذلك امتالك اإلدارة العليـا وبـاقي املـدراء عـىل ،ز األهدافوسياساتها وطرق إنجا

 والتي باتت إحدى املشكالت يف حياة املنظامت ، وتوفري معلومات منظمة،معرفة بأعاملهم

فضالً عن احتياج املنظمـة إىل الخـربة الشخصـية واالقتـدار عـىل رؤيـة الفـرص املسـتقبلية 

املستقبلية ملواجهة التغريات والتهديدات الجاريـة يف واتخاذ الحيطة واالبتعاد عن العقبات 

البيئة حتى تتمكن املنظمة من خلق التغري املطلوب والفعال والـذي يحـث املنظمـة نحـو 

 دخـول ،تقـديم منتـوج جديـد(اإلبداع وضخ األفكار الرائدة بأعامل أو مرشوعات جديـدة 

 ) .الخ .... ،سوق جديدة

عة من األعامل الحيويـة ذات األهميـة املسـتمرة  متثل خطة أو مجموفاإلسرتاتيجية

 .للمنظمة ككل أو هي تصور املستقبل يف األمد البعيد

 قبـل املـيالد 400 هي مفهوم قديم حيـث يـؤرخ اسـتخدامها يف سـنة واإلسرتاتيجية

وـقـد اـسـتخدمت أول ـمـرة يف املـجـال ) Strategies(وـهـي مـشـتقة ـمـن الكلـمـة الالتينـيـة 

 هـي فاإلسرتاتيجية.. عمليات العسكرية لتحقيق األهداف العليا العسكري لتعني مجمل ال

 . فن العام يف املدى الطويل

 :اإلسرتاتيجيةمراحل بناء أو صياغة 

 :األوليةتحديد املهمة الوظيفية  )1

 وظيفـة هـي ، أي مـا.. بخصوص مهمـة املنظمـةاألسايس عن التساؤل اإلجابةوهي 

 ؟ ومهمة وعمل املنظمة 

 :افسةتحديد مزايا املن )2

 وذلك لإلجابة عىل التساؤل ماذا تقدم الرشكة أفضل من أي رشكة أخر؟
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ويتم ذلك من خالل مقارنة منتجـات الرشكـة املعنيـة مـع املنتجـات املامثلـة التـي 

 .تقدمها الرشكات األخرى يف السوق 

 ومن مؤرشات املنافسة املميـزة هـو إمكانيـة الرشكـة يف تقـديم املنـتج أرسع مـن 

ًوتتضمن املزايا التنافسية أيضـا األداء . ضافة إيل الجودة العالية والسعر املناسب  باإل،غريها

 .أو املنفعة األفضل للمنتج واتساع املزيج السلعي 

 :تحقيق األرباح وزيادة رضا الزبائن  )3

تحقيق الزيادة يف االستحواذ عىل طلبات الزبائن وكفـاءة تنفيـذ هـذه الطلبـات أي 

 :ئدة يف السوقوالحصول عىل مكانة را

وهذا يعني اإلجابة عىل التساؤل مباذا ميكن أن يكون املنتج أكرث كفاءة ورغبـة مـن 

فمـثالً املسـتهلك يقـوم باملفاضـلة بـني العائـد والكلفـة عـن رشائـه لجهـاز . قبل املستهلك

 بحيث يقـوم باختيـار الجهـاز ذو السـعر األقـل الـذي يحتـوي عـىل املفـردات ،الكمبيوتر 

 .طلوبةاإلضافية امل

 : تحديد املوقف التنافيس للرشكة  )4

أنه يف هذه املرحلة ينبغي اإلجابة عـىل التسـاؤل مبـاذا تريـد الرشكـة الصـناعية أن 

 ومباذا ترغب الرشكة أن تتنافس؟ تعرف يف السوق؟

 املوقفية الفعالة ترتكز يف دراسة نقاط القوة والضعف لـدى الرشكـة اإلسرتاتيجية إن

 معرفـة إىل باإلضـافة) حصة يف السـوق(  تحقيق موقع يف السوق إىلوكذلك مدى الحاجة 

 . مناقشتهإىلكل يشء تحتاج الرشكة موقع املنافسني و
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 : بناء وتطوير إسرتاتيجية املنظمةمراحل

 بناء تطوير إسرتاتيجية املنظمة) مراحل( خطوات )1(جدول 

 الوصف رقم الخطوة   

 وضع األهداف التنظيمية 1

 :التحليل 2

 صائص السوقخ - أ

 . املنافسة - ب

 . نقاط القوة التنافسية ونقاط ضعفها -ج

 : تحديد واختبار 3

 .املنتوجات - أ

  األسواق - ب

 . أبعاد الفوز بطلبات الرشاء-ج

تحديد القيود العريضة للسياسـات والقيـود  4

 املفروضة عليها

ـات للمــؤلفني د: املصــدر(  ـاب إدارة العملـي إدارة ،عــيل هــادي/، و دجــربين/ كـت

  ) .49 ص ،2006،الثقافة للنرش والتوزيع  دار،عملياتال
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  :اإلسرتاتيجيةمستويات 

 وأن لكل مسـتوى  مستوى األعامل إىل ثالث مستويات،تقسم االسرتاتيجيات حسب

 : وهي عة من القرارات التي يتعامل معها،مجمو

 . عىل مستوى املنظمةاإلسرتاتيجية - أ

 .اإلسرتاتيجية عىل مستوى األعامل  - ب

 . اتجية عىل املستوى الوظيفي  اإلسرت - ت

 : العـمليات إسرتاتيجية: ًثانيا

 ـكـان ـمـن الرضوري اـلـدخول يف رشح وتفـصـيل اإلـسـرتاتيجيةبـعـد توـضـيح مفـهـوم 

ً العمليات حيـث زاد تطـور االسـتجابات والتغـريات املعـارصة بنـاء عـىل تطـور إسرتاتيجية

تطور استجابة  التغريات املعارصة يف السوق والبيئة الصناعية املنافسة يف األسواق حتى زاد 

 العمليات تحظـى بـاالهتامم إسرتاتيجيةالسوق والبيئة الصناعية القامئة عىل املنافسة ففي 

 الخطـط عىل املستوى االسرتاتيجي حيث كانت نتائج ضمن املستوى  التشـغييل ويف إطـار

واد والقـوى العاملـة امل: ن العمليات تخضع للتغريات اليومية من حيث التشغيلية وذلك أل

 .واملخزون والجدولة وغريها 

مريكيون عنـد رفعهـا املديرون األو التغريات املتأرجحة كام يسميها العوامل أوهذه 

دارة املرونة والقدرة عـىل االسـتجابة للذبـذبات قصـرية  ستفقد اإلإىل املستوى االسرتاتيجي

 . األمد يف السوق 

 . كان ينصب عىل وظيفتي التسويق واملالية  االهتامم الكبري يف الرشكاتإنكام 

وهذا يكون عىل حسـاب وظيفـة العمليـات والتـي مل يكـن ينظـر إليهـا 

ـةاإلـسـرتاتيجية (  و) التـسـويقإـسـرتاتيجية(كمـشـارك متـسـاو وفـعـال    ( ) املالـي
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لهذا كان الـدور األفضـل التـي تقـوم يف . يف تكوين امليزة التنافسية ) كإسرتاتيجية وظيفية  

 إسـرتاتيجيةيفة العمليات وفق النظرة التقليدية هو الدور التنفيذي املسـاعد لتحقيـق وظ

املتقدمـة  نتحـرك نحـو عرص التكنولوجيـا بعض البـاحثني يـرون أننـان ولهذا فإ. التسويق 

 وإسـرتاتيجية مـام يسـتلزم إعـادة النظـر يف مفاهيمهـا حـول اإلنتـاج ،قرصوحياة املنتج األ

 . العمليات

 واقتصـاديات الحجـم والوصـول إىل ،ب تجاوز بعض املعـايري كاإلنتاجيـةوهذا يتطل

 ) .العمليات ( إسرتاتيجية التصنيع 

 لــرواد  كانــت املســاهمة الكبــرية،املفــاهيم التقليديــة إىل باإلضــافة

وغـريهم يف )  3( )بـورتر(  ،)2( )لرايـت(  )1()سـكرن( : وهـم  العمليات إسرتاتيجية

  أن عـىل سـتطاعةمتت القـدرة واالية العمليات بعد أن تسليط الضوء عىل إسرتاتيج

 

                                                            
 يعد سكرن من رواد املدرسة السلوكية األمريكية والتـي أسسـها -بورس فريدريك سكرن : اسمه ) 1(

عـام  B.F Skinner  ولد بـورس فريـدريك سـكرن-م وكان اهتاممه بالسلوك الظاهر1878واطسون عام 
محاميـا ذا طموحـات سياسـية، يعمـل لـدى إحـدى " وليام آثر سكرن " يف أمريكا، وقد كان والده 1904

، ومل يستخدم والدا سكرن العقاب "جرس مادي سكرن"أما والدته فكانت تدعى .رشكات السكك الحديدية
 -ية الجيـدة البدين يف تنشئته، غري أنهام مل يرتددا يف استخدام أسـاليب أخـرى لتعلميـه األمنـاط السـلوك

وقد التحق بربنامج الدراسات العليا يف جامعة هارفارد . اهتم مبيدان علم النفس وذلك بجامعة هارفارد
 توىل رئاسة قسم علم النفس بجامعة إنديانا، 1945 ويف عام - انتقل إىل جامعة مينوسوتا 1936ويف عام 
  . عاد إىل جامعة هارفارد1947ويف عام 

 – من الواليات املتحدة طيـاران – أخوان – 1903 ويلرب رايت عام -  و1903 أورفيل رايت عام) 2(
 . اخرتعا نظام املراقبة الجوية –وصانعان 

بروفيسور جامعة بيشوب ويليام لورنس يف مدرسـة 1947، 23ولد يف مايو  مايكل يوجني بورتر) 3(
. كـات وتنافسـية الـدول واملنـاطقالرش هو أحد القادة النافـذين يف مجـال إسـرتاتيجية. هارفرد لإلعامل

 ً.أعامل مايكل بورتر معرتف بها يف العديد من الحكومات والرشكات الكربى والدوائر األكادميية عامليا
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 يف إنشـاء امليـزة التنافسـية يف ،كفـاءة لهـذه اإلسـرتاتيجية االسـتخدام األكـرثعملية حقق تت

 . العامليةاألسواق

 :العمليات تعريف إسرتاتيجية

 عىل القصور الذي ساهم تحقيقه رواد إسرتاتيجية العمليات من جهة وبروز ًاعتامدا

ن  فـإ، يف النجاح املتميز للتجربة اليابانيـة مـن جهـة أخـرىاإلسرتاتيجيةعدد الكبري لهذه ال

األدبـيـات الحديـثـة إلدارة العملـيـات أـصـبحت تغـطـي يف محتوياتـهـا موـضـوع إـسـرتاتيجية 

 .العمليات 

بأنها رؤيـة لوظيفـة العمليـات تحـدد  ،)R.G.Schroeder رشويدر( فقد عرفها 

لصانع القرار، وهذه الرؤيـة يجـب أن تتكامـل مـع  فع األساسيةاالتجاه الكيل وقوة الد

ً متسـقا يف صـنع القـرار يف العمليـات وامليـزة التنافسـية ًاألعامل لتنتج منطا إسرتاتيجية

 .للرشكة 

الوسائل التي مـن خاللهـا تسـتخدم : وأضاف يف تعريف إسرتاتيجية العمليات بأنها 

ـيـزة التنافـسـية املرغوـبـة لوـحـدة األـعـامل ـقـدرات وظيـفـة العملـيـات لتـطـوير وـتـدعيم امل

 .وتكاملها مع جهود الوظائف األخرى

 :إسرتاتيجية العمليات وعالقتها بإسرتاتيجية املنظمة

ترتبط العمليات مع املنظمة بتطوير ما يسمى بإسرتاتيجية العمليات التـي تتوافـق 

 العمليات من جهة وبني مع اإلسرتاتيجية العامة أو الشاملة للمنظمة وتبني الروابط ما بني

  .بقية وظائف املنطقة الصناعية من جهة أخرى من خالل العمليات التخطيطية أو الخطط

. ألن الخطة عبارة عن قامئة من اإلجراءات التي تتوقـع اإلدارة اتخاذهـا 

 كام وتعترب الخطة مبثابة القاعدة األساس التي تستند إليها املنظمة يف تخصيص 
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 أداء الوظائف املختلفة وكذلك لغرض الرقابة مع الفرص واملسائل التي تـربز يف املوارد عىل 

 .بيئة املنظمة 

يف توظيف الدور الـذي ميكـن أن ) Hayes & Whal wright( ولقد حاول كل من 

 The comprehensive quality companies(تلعبه العمليات  يف اإلسرتاتيجية الشـاملة 

Strategy (ل األربعة التاليةمن خالل املراح: 

 ) :Internally Neutral(التعادل الداخيل  -1

وهذا يعني إن الرشكة يجب أن ال تفقد املبادرة يف السـوق ألن مثـل هـذه الرشكـة 

تـكـون نظراتـهـا إىل املـنـتج أو العملـيـة . الـصـناعية الـتـي ترـكـز ـعـىل الـسـوق ) أو الرشـكـات(

دخال التحسينات عىل املنتج فقط وترك وتقوم بالرتكيز عىل إ. اإلنتاجية مبستوى فني متدن

وتقوم عادة هذه الرشكات عىل بناء . العمل عىل إدخال التحسينات عىل العملية اإلنتاجية 

أنظمة لقياس األداء غالبا ما تكون معقدة للتحقيق مـن جـودة عملياتنـا التصـنيعية وقـد 

رحلة ملـدة طويلـة مـن تبقى مثل هذه الرشكات التي ال تدخل املنافسة الفعالة يف هذه امل

 .الزمن 

وهذا يعني بقاء الرشكة الصناعية  ):Externally Neutral(التعادل الخارجي  -2

ومثـل هـذه الرشكـات تتبـع أسـلوب املامرسـات . إن كانت جيدة أو رديئة وفقا للمنافسة 

ن الصناعية وأن الحصول عىل املزايا التفاضلية  تتم من إضافة االستثامرات املالية التي تكـو

 من خـالل عادة ملدة قصرية من حياتنا والسبب يف ذلك يعود إىل تطوير أن املنافسة تجري

 .تطوير التكنولوجيا أيضا

وتعني املعرفة التامـة أو  ) :(Internally supportiveاإلسناد الداخيل  -3

الفهم الكامل للمساحات الوظيفية األخرى ومساندة حاجاتها وهنا يجـري ترجمـة 

ـرتاتيجية ـاملة  ااإلـس ـرتاتيجية(لـش ـة إـس ـي)  املنظـم ـات الـت ـات واملنهجـي  يف التطبيـق

 إذ تقوم إدارة اإلنتاج بفحـص قراراتهـا .  تعكس املعنى الكامل للعملية التصنيعية 
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 اإلسـرتاتيجيةللتحقق من أن هذه القـرارات تكـون ذات محتـوى ومضـمون متطـابق مـع 

 اإلسـرتاتيجيةا املتطـورة يكـون جـزء مـن كام وأن االستثامر يف اقتناء التكنولوجيـ. الشاملة 

 .الشاملة للمنظمة ككل 

وهـذا يعنـي أن التصـنيع أو  :)(Externally supportiveاإلسـناد الخـارجي  -4

ًففي هذه املرحلة يكون التصنيع رشيكـا . ًاإلنتاج يعترب مصدرا من مصادر املزايا التنافسية 

قـات الجديـدة يف اإلنتـاج والتكنولوجيـات  ألن التطبي، الشـاملةاإلسـرتاتيجيةكامالً يف بنـاء 

ًتعلـب دورا يف املـسـاهمة يف تحقـيـق مزاياـهـا التنافـسـية يف السـوق وـهـو ـمـا ميـثـل البيـئـة 

 . الخارجية للمنظمة وتقوم الوظائف األخرى باملشاركة يف إسناد الفعاليات اإلنتاجية 

 :وظيفة العمليات مبنظور إسرتاتيجي

يات املتحدة هم من أول مـن تنبـه إىل األهميـة الكبـرية إذا كان األكادمييون يف الوال

لوظيفة العمليات ودورها يف إيجـاد واسـتمرار املزايـا التنافسـية فـإن املـدراء اليابـانيني يف 

مصانعهم وخطوط إنتاجهم هم أول من مارس وطبق بكفاءة وفاعليـة وظيفـة العمليـات 

 .وفق أهداف ورؤية إسرتاتيجية 

يس ليس مبنظور الكفاءة التشغيلية فحسب وإمنا أيضـا مبنظـور كام أن املنظور األسا

 :تنافسية وذلك لألسباب التالية إسرتاتيجي يرتبط ارتباطا قويا بإيجاد واستمرار امليزة ال

) املوقـع(إن وظيفة العمليات متثل االستثامر الرأساميل األكـرب يف األرض والبنـاء  -أ 

كام أن املوارد املستثمرة يف ) السعة الثابتة  (والتنظيم الداخيل وحجم املصنع وعدد اآلالت

عوامل أخرى كاملخزون وقوة العمل واملواد بكميات كبرية تجعل من العمليات بحق مركـز 

 .الثقل والقوة الدافعة يف النجاح والتفوق 
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وذلك ألنها هي امليدان . إن العمليات تعد األكرث ارتباطا بالتطور التكنولوجي  -ب 

بتكارات ونتائج البحث والتطور وبالتايل فإن التكنولوجيـا بوصـفها العامـل األكرث تطبيقا لال

 .األكرث تأثريا يف تطور السلع والخدمات البد من أن متر من خالل العمليات 

إن العمليات متثـل املصـدر األكـرث حيويـة وتنوعـا يف إيجـاد واسـتمرار امليـزة  -ج 

ال تتقيـد بالحـدود الضـيقة التـي تفرضـها  إسـرتاتيجيةالتنافسية إذا ما متت إداراتهـا إدارة 

 .وإدارة تشغيلية ال تفقد أغراضها اإلسرتاتيجية .  عادة اإلسرتاتيجية

 :مكونات إسرتاتيجية العمليات 

تـضـع إـسـرتاتيجية العملـيـات ـجـانبني أساـسـيني ـهـام األـهـداف ومـجـاالت الـقـرارات 

 :اإلسرتاتيجية وسنستعرض فيام ييل هذين املجالني 

 :هنا يسعى مدراء العمليات إىل تحقيق عدد من األهداف هي و: األهداف )1

تـسـعى إدارة العملـيـات إىل تحقـيـق كلـفـة اإلنـتـاج مقارـنـة باملنافـسـني : الكلـفـة -أ 

 .والوصول إىل أسعار تنافسية تعزز من امليزة التنافسية للمنتوج يف العمليات 

جـودة : جـودة التصـميم والثـاين : تتضمن الجـودة جانبـان األول : الجودة  -ب 

 .املنتج كام يدركها املستهلك يف صورة منفعتها املادية أو النفسية 

يتضمن هذا الهدف طول دورة اإلنتاج أي الـزمن الـالزم إلنتـاج السـلعة  :الزمن  -ج 

حيث يعد تقليص هذا الزمن واحد من . وكذلك الزمن الالزم إليصال السلعة إىل املستهلك 

 .األسبقيات التنافسية املهمة 
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أي قـدرة املنظمـة عـىل . ها مرونـة التصـحيح ومرونـة الحجـم يقصد ب: املرونة  -د 

 .تقديم منتجات جديدة أو االستجابة يف كمية اإلنتاج وفقا للتغيري يف حجم الطلب 

ـداع  -ه  ـة :اإلـب ـاين العملـي ـتج والـث ـانبي األول املـن ـداع ـج ـوع اإلـب ـاول موـض  ،ويتـن

طورة تلبي رغباته فاملنظامت تسعى إلشباع حاجات املستهلك بتقديم منتجات جديدة ومت

كام أن عليها تطوير عمليات اإلنتاج تصميام وإنتاجـا يـؤدي إىل تقليـل الكلفـة وتحسـني . 

 .الجودة 

تقسم القرارات ذات العالقـة مبجـال العمليـات إىل قسـمني : مجاالت القرارات  )2

 :هام 

 : قرارات بعيدة املدى وتتضمن اآليتوهي ال:القرارات اإلسرتاتيجية  - أ

 .ع وترتيب املصنع اختيار املوق )1

 .تصميم العمل  )2

 .الطاقة اإلنتاجية  )3

 .التكنولوجيا  )4

 .اختيار وتصميم املنتجات  )5

 .اختيار املعدات والعمليات  )6

 .تصميم عملية اإلنتاج  )7

 .املوارد البرشية  )8

وهي القرارات املتعلقة بتصميم النظام والسـيطرة عليـه : القرارات التشغيلية - ب

 :وتتضمن اآليت 

 .يل التخطيط اإلجام )1

 .جدولة العمليات  )2
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 .الصيانة واإلصالح والتجديد  )3

 .تخطيط االحتياجات من املوارد  )4

 .الجودة  )5

 .السيطرة عىل األداء  )6

 .السيطرة عىل الكلفة وتحسينها  )7

 مؤرشات تقييم إسرتاتيجية العمليات

يـجـب أن تـحـدد إـسـرتاتيجية العملـيـات األـعـامل الـتـي تؤديـهـا وظيـفـة العملـيـات 

ومام يؤسـف لـه أن الكثـري مـن املـنظامت تـحرص . من تحقيق أهدافها للمنظمة لتمكنها 

أهدافها يف معايري أو مؤرشات قياس قصرية املدى لإلنتاجية أو الكلفة مام يجعلها تتجاهـل 

 .الكثري من أبعاد الفوز بطلبات الرشاء التي تؤثر عىل املبيعات واإليرادات كالنوعية 

ة ميكن اعتامدها كطريقة منوذجيـة يف إجـراء وانطلق رأي مؤكدا أنه ال توجد طريق

وتعد من بـني . التقييم وذلك بسبب االختالف يف الظروف واملتغريات املرافقة لكل منظمة 

املشاكل التي يتعرض لها تقييم األداء والتي تـؤدي إىل فشـله يف بعـض األحيـان هـو عـدم 

 يتطلب قياس االسرتاتيجيفكري إال أن الت. وجود ارتباط نظم التقييم بإسرتاتيجيات املنظمة 

  .اإلسرتاتيجيةمساهمة اإلدارة تجاه رسالة املنظمة التي تتحدد يف خططها 

 العمليـات البـد مـن ارتباطهـا اسـرتاتيجياتوليك تصـبح أنظمـة التقيـيم فاعلـة يف 

 . العامة إسرتاتيجيتهاً للعمليات بل تكون جزءا من اإلسرتاتيجيةباألهداف 

 :يم العمليات وأكرثها استخدامها وشيوعا هي اآليت ومن أهم مؤرشات تقي
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ميكـن تعريـف اإلنتاجيـة بأنهـا كميـة املخرجـات الناتجـة  :قيـاس اإلنتاجيـة  -1

 فكـلـام ازدادت كمـيـة املخرـجـات ،مقـسـومة ـعـيل كمـيـة اـملـدخالت املـسـتخدمة يف اإلنـتـاج

 وباملثـل كلـام كانـت ،الناتجة من كمية ثابتة مـن املـدخالت كلـام كانـت اإلنتاجيـة أعـىل

 . فكلام كانت اإلنتاجية أقلاملدخالت املطلوبة لإلنتاج أصغر

ون يف تقييم إنتاجية  ومن املقاييس املعتمدة التي ميكن أن يستعني بها املحلل -2

 :منظامتهم هي

ـل  - أ ـات إىل العـم ـبة املخرـج ـة يف أداء : نـس ـد للغاـي ـاس مفـي ـذا املقـي ـد ـه ويـع

الت املنفردة أو اإلدارات املنفردة عرب فرته زمنيه أو ملقارنـة العمليات وذلك لتقويم أداء اآل

 .أداء األفراد الذين يؤدون نفس املهامت 

حيـنام تتنـوع املنتوجـات التـي يـتم : قياس اإلنتاجية عىل أسـاس القيمـة  -  ب

 تحتـاج املخرجـات إيل تحويلهـا ،تصنيعها وتتغري النوعية وخليط املنتوجات عرب الـزمن

 ميكن تنفيذه باستخدام نسـبة قيمـة املخرجـات إيل العمـل والـذي ملقياس عام مشرتك

 :يساوي 

  ساعة من العمل املستخدم–نسبة القيمة النقدية ملخرجات املنتج إيل شخص 

تعـتـرب املـقـاييس املعيارـيـة لإلنتاجـيـة مـقـاييس أداء ـضـيقة : مـقـاييس الكلـفـة   -3

 مـن الرضوري أن ،لعمليـات وليك نستطيع إتخاذ قرارات مدروسة عـن املنتجـات وا،للغاية

. نحصل عيل معلومـات جيـدة عـن تكلفـة وربحيـة منتوجـات وعمليـات إنتـاج مختلفـة 

فالكثري من املنظامت تدرس هذه املقاييس عن طريق إستخدام مراكز تكلفة ومراكـز ربـح 

 . ضمن وظيفة العمليات 
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 وسنعرض فـيام يـيل بعـض مقـاييس األداء: قياس األداء عىل أساس األهداف  -4

 العملياتيـة فهـذه األبعـاد تشـكل اإلسـرتاتيجيةاملمكنة التي تعمل عـىل تفعيـل األهـداف 

  :عوامل هامة لصانعي القرارات الخاصة بالعمليات منها

للنتائج املرتتبة عـيل نوعيـة املنـتج املرفـوض وضـع يف غايـة : Qualityالنوعية  -أ 

ً وتثمينـه عاليـا يف ،حةالقسوة لدرجة أن تستلزم قياس هذا البعـد بطريقـة سـليمة وصـحي

 وملا للنوعية الرديئة من مساوئ عيل املنظمة لذلك ينبغـي تقيـيم كـل األداءبيانات تقييم 

 .وحدة تشغيلية عيل أساس مستوى نوعية األداء فيها 

ًحيانـا تخفـيض التكـاليف قصـرية املـدى وزيـادة أميكن  : Deliveryالتسليم  -ب 

 ولكن التوريد املتأخر يؤثر عىل ،ستحقاق التوريداإلنتاجية عن طريق عدم الوفاء مبواعيد ا

التكاليف واإليرادات املستقبلية ولذلك تحتاج مقاييس األداء ألن تتضمن عيل سبيل املثـال 

 .ال الحرص نسبة العمل املنجز بحلول تاريخ استحقاق معني 

أن ارتفاع عدد املـوظفني العـاملني  : Employee Turnoverعدد املوظفني  -ج 

العادة إيل ارتفاع تكـاليف التـدريب وتخفـيض اإلنتاجيـة والحصـول عـيل جـودة يؤدي يف 

ً وقد يكون إرتفاع عدد العاملني مؤرشا عيل وجـود مشـكلة إداريـة أو روح معنويـة ،رديئة

 .منخفضة 

 والعديد من الرشكات اإلنتاجتعترب الحوادث مكلفة وتأخر  :  Safetyالسالمة  -د 

 .ئيسية يف رفع رواتب املديرين تستخدم تدابري للسالمة كعوامل ر

يـجـب أن تـكـون ـقـدرات موظـفـو : Technical Capabilityاملـقـدرة الفنـيـة  -ه 

 وميكـن إجـراء تقيـيم موضـوعي ،املنظمة وعاملوها ومرافقوها معارصة  للتطورات الفنية

 .ملقدرة املنظمة عيل تقديم منتوجات جديدة أو ملقاييس كمية حديثة لهذا الغرض 
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 ـتـؤدي األعـطـال ـغـري املتوقـعـة يف :Machine Breakdownsأعـطـال اآلالت  -و 

 كـام أن ارتفـاع ، مرتفعة وإيل تعطيـل العمليـاتإصالحاآلالت إىل تحميل املنظمة تكاليف 

معدل ظهور األعطـال يف اآلالت يشـري إيل تشـغيل اآلالت عـيل رسعـات مفرطـة وإيل رداء 

دي إيل رفـع مسـتوى الصـيانة لذلك فأنت استخدام مقاييس جاهزيـة اآلالت يـؤ. صيانتها 

 .ويشجع االستعامل الحكيم لآلالت 

 :إدارة املعرفة. 14

ـي  ـة ـهـي اإلدارة الـت ـول إدارة املعرـف ـديم حـل ـايا تـسـعى إىل تـق ـن القـض ـد ـم للعدـي

واملشـاركة فيهـا بـني األفـراد والجامعـات واملشكالت والقيـام باسـتقطاب وإنتـاج املعرفـة 

 .واملنظامت

تعتمد ستثامر املوارد املعرفية وبناء ذاكرة معرفية للمنظامت وتهتم إدارة املعرفة با

حفـظ واسـرتجاع عىل تبادل املعرفية وتشجيع عمليـات املشـاركة فيهـا مـن خـالل عمليـة 

 .وتذكر منهجية وإدارية مستمرة

 هي عبارة عن مفهوم هام يف املنظامت وهو يتميز بتعدد املستويات فإدارة املعرفة

 .واألوجه والتصورات

إدارة ـكـل أـصـول ـهـي إدارة للمعرـفـة التنظيمـيـة أي إدارة املعرـفـة يف اـملـنظامت ـفـ

قـات وقـدرات برشيـة املعرفة وكل ما متلكه املنظامت من موارد إنسانية وفكرية ومـن طا

 .ومعنوية وعقلية

فإدارة املعرفة هي عبارة عن القـوة يف املعرفـة كـام أن املعرفـة تتضـاعف وتتزايـد 

 .بشكل مستمر

م إدارة املعرـفـة االـسـتثامر األمـثـل لألـصـول املادـيـة واملعنوـيـة للرشـكـات وـمـن مـهـا

 .واملنظامت وذلك بهدف تحقيق أكرب عائد ممكن من األرباح
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واالستثامر الصحيح واملناسب يف أصول املعرفة املادية واملعنوية يتضـمن التخطـيط 

 . يف املنظامت واملؤسسات املختلفةالسليم والتنظيم الصحيح

 .إدارة املعرفة عىل املعرفة ذاتهاوتعتمد 

حيث تعتـرب املعرفـة وتعترب كلمة املعرفة هي املصطلح األكرث إثارة يف إدارة املعرفة 

 .محل اهتامم  العلامء والباحثني يف مختلف املجاالت والتخصصات

واملعرفة هي مزيد من املفاهيم واألفكار والقواعـد واإلجـراءات التـي تصـل بنـا إىل 

 .لقراراتاألفعال وا

هو استيعاب األفـراد للمعـاين واملفـاهيم واألفكـار وخـروجهم وأكرث ما مييز املعرفة 

 .قام والبيانات ذات الطابع الحفظيبتصورات ذهنية معينة تختلف عن األر

 :إدارة األعامل. 15

تحقيـق األهـداف تلك العمليـة اإلداريـة التـي يـتم مـن خاللهـا إدارة األعامل هي 

 .املرسومة

 اإلدارة وظيفة تحكمها مبادئ وقوانني إدارية محددة ولها أهداف معينة كام فتعترب

 .تعمل اإلدارة علم توجيه األفراد والعاملني يف املنظامت

 .وتعترب اإلدارة يف أساسياتها بأنها وظيفة هادفة يقوم بها املدراء

 .وتعتمد اإلدارة عىل مجموعة من األسس والقوانني

 .أعامل وتطبيق قوانني وتحقيق أهداف معينةاإلدارة إلنجاز وتسعى 

 .وتعرف اإلدارة املدراء باملصاعب واملشكالت التي تواجهها منظامتهم

عملية تتألف من أعـامل ونشـاطات ووظـائف يـؤدي هي عبارة عن كام أن اإلدارة 

 ً.تنفيذها إىل السري بأعامل املنشأة قدما

 .رادعن طريق األفتنفيذ األشياء فاإلدارة هي وظيفة 
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كام أن اإلدارة هي عبارة عن التنسيق الفعال للموارد املتاحة مـن خـالل العمليـات 

 .املتكاملة للتخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة وذلك لتحقيق أهداف العمل الجامعي

 .وتعترب اإلدارة علم حديث وله جذوره القدمية

 .واالجتامعية وغريهاوتشمل اإلدارة مختلف مجاالت الحياة االقتصادية والتجارية 

 .وتصنف اإلدارة ضمن العلوم اإلنسانية

عمليـة اجتامعيـة مسـتمرة تعمـل عـىل اسـتغالل املـوارد عبارة عـن وتعترب اإلدارة 

ًاملتاحة استغالالً مثاليا بناءا وذلك عن طريق الوظـائف اإلداريـة املختلفـة لغـرض تحقيـق  ً

 .األهداف املطلوبة

عملـه والقيـام بـه وتطبيقـه فـة الصـحيحة ملـا يـراد واإلدارة يف حقيقتهـا هـي املعر

 .أفضل الطرق وأقل التكاليفبواسطة وتنفيذه 

 :إدارة الوقت. 16

الوقت األكـرب وتخصيص تحديد وضع األولويات ومعرفة األهداف إدارة الوقت هي 

 .والرضوريةللمهامت األساسية 

 . بالوقتوال يتم عمل أي يشء إالوالوقت هو أهم املوارد 

ًهي عبارة عن اسـتثامر الوقـت اسـتثامرا حقيقيـا والقيـام باسـتغالل ارة الوقت فإد ً

ق األهـداف خـالل وذلك بهـدف تحقيـحقيقي وفعال وذلك بشكل األوقات استغالالً أمثالً 

 .فرتة زمنية محددة

 .تفإدارة الوقت هي التخطيط الستخدام الوق

 .انيات املتاحة واملتوفرةولإلمك للوقت فإدارة الوقت تعترب هي االستخدام األفضل
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وهناك العديد مـن األسـباب التـي مضيعات الوقت االبتعاد عن ويجب عىل املدراء 

 :ومن هذه األسباب ما ييلتؤدي إىل نفاذ الوقت من بني أيدي املدراء والتنفيذيني 

 .سوء اإلرشاف. 1

 .عدم تفويض السلطات. 2

 .االجتامعات الطويلة. 3

 .الزائدةاملكاملات الهاتفية . 4

 .قراءة الصحف واملجالت. 5

 .الزيارات غري الرضورية. 6

 .عدم كفاية املعلومات. 7

 .سوء أنظمة االتصاالت. 8

 .تضخم عدد املوظفني واإلداريني والعاملني. 9

 .سوء اإلدارة. 10

 .عدم وجود التنظيم. 11

 .الرتدد. 12

 .التفويض غري الصحيح. 13

 .سوء ترتيب األولويات. 14

 .ملقاطعات أثناء العملا. 15

ًفيجب عـىل املـدراء تجزئـة الوقـت واسـتغالله اسـتغالالً مثاليـا وتخصـيص أوقـات 

 .مناسبة لألعامل واالبتعاد عن مضيعات الوقت

ومـن هـذه وهناك العديد من األسباب التي تعني عـىل االسـتخدام األمثـل للوقـت 

 :ييل األسباب ما
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 .تجزئة الوقت. 1

 .ضبط األوقات. 2

 .خصيص أوقات محددة لألعامل الرضوريةت. 3

 .معرفة األولويات وفصلها عن األمور الثانوية .4

 .اإلجابة الفورية عىل الرسائل واملراسالت باختصار وفعالية. 5

 .تحديد فرتة معينة للزيارات. 6

 .االجتامعية وفصلها عن العالقات يف العملتحديد فرتة معينة لالتصاالت . 7

 .ترتيب األمور. 8

 .البعد عن التشتت. 9

 .التخطيط واستغالل الوقت. 10

 .تحري األوقات املناسبة. 11

 .تنظيم األعامل. 12

 .االلتزام باألوقات. 13

 . استخدام االنرتنت والربيد االلكرتوين.14

 .استخدام مفكرة الكرتونية تنظم املواعيد. 15

 .تنظيم األغراض واألشياء واألدوات. 16

 .وضع األهداف. 17

 .تنظيم املهامت. 18

 .تحديد األولويات. 19

 .التطبيق العميل واملبارش لألعامل. 20
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 ماذا نعني بإدارة الوقت ؟

هي الطرق والوسائل التي تعني املرء عىل االستفادة القصـوى مـن وقتـه يف تحقيـق 

  .واألهدافأهدافه وخلق التوازن يف حياته ما بني الواجبات والرغبات 

لوقت هي التي تحدد الفارق ما بني النـاجحني والفاشـلني يف هـذه واالستفادة من ا

الحياة، إذ أن السمة املشرتكة بني كل الناجحني هو قدرتهم عـىل موازنـة مـا بـني األهـداف 

 .التي يرغبون يف تحقيقها والواجبات الالزمة عليهم تجاه عدة عالقات

ارة للذات تحتاج قبل كـل وهذه املوازنة تأيت من خالل إدارتهم لذواتهم، وهذه اإلد

 إدارة الـذات أويشء إىل أهداف ورسالة تسري عىل هداها، إذ ال حاجـة إىل تنظـيم الوقـت 

بدون أهداف يضعها املرء لحياته، ألن حياته ستسري يف كل االتجاهات مام يجعل من حياة 

 ًاإلنسان حياة مشتتة ال تحقق يشء وإن حققت يشء فسيكون ذلك اإلنجاز ضـعيفا وذلـك

 .نتيجة عدم الرتكيز عىل أهداف معينة

ًإذا املطلوب منك قبل أن تبدأ يف تنفيذ هذا األمر، أن تضع أهدافا لحياتك، ما الذي  ً

تريد تحقيقه يف هذه الحياة؟ ما الذي تريد إنجازه لتبقى كعالمات بـارزة لحياتـك بعـد أن 

ـاة؟ ـمـا ـهـو التخـصـص اـلـذي ستتخـصـص فـيـه؟  ـهـذا ال يعـقـل يف ترـحـل ـعـن ـهـذه الحـي

 تفكـر يف هـذه األسـئلة، وتوجـد أن مـن اتجـاه، لـذلك عليـك أكرثتشتت ذهنك يف  الزمان

 .اإلجابات لها، وتقوم بالتخطيط لحياتك وبعدها تأيت مسألة تنظيم الوقت
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  :أمور تساعدك عىل تنظيم وقتك

هذه النقاط التي ستذكر أدناه، هي أمور أو أفعـال، تسـاعدك عـىل تنظـيم وقتـك، 

  . تطبقها قبل رشوعك يف تنظيم وقتكفحاول أن

ًوجود خطة، فعندما تخطط لحياتك مسبقا، وتضع لها األهداف الواضحة يصـبح  -1  

ًتنظيم الوقت سهالً وميرسا، والعكس صحيح، إذا مل تخطط لحياتك فتصبح مهمتك يف 

  .تنظيم الوقت صعبة

لك يعترب مجـرد ال بد من تدوين أفكارك، وخططك وأهدافك عىل الورق، وغري ذ -2

أفكار عابرة ستنساها برسعة، إال إذا كنت صـاحب ذاكـرة خارقـة، وذلـك سيسـاعدك عـىل 

 .إدخال تعديالت وإضافات وحذف بعض األمور من خطتك

بعد االنتهاء من الخطة توقع أنك ستحتاج إىل إدخـال تعـديالت كثـرية عليهـا، ال  -3 

   .تقلق وال ترمي بالخطة فذلك يشء طبيعي

أتعلـم مـن  -4 :شل أو اإلخفاق يشء طبيعي يف حياتنا، ال تيـأس، وكـام قيـلالف -4

  .أخطايئ أكرث مام أتعلم من نجاحي

يجب أن تعود نفسك عىل املقارنـة بـني األولويـات، ألن الفـرص والواجبـات قـد  -5

تأتيك يف نفس الوقت، فأيهام ستختار؟ باختصار اخرت ما تراه مفيد لك يف مستقبلك 

   .قت غري مرض لغريكويف نفس الو

 اقرأ خطتك وأهدافك يف كل فرصة من يومك -6

استعن بالتقنيات الحديثة الغتنام الفرص وتحقيق النجاح، وكذلك لتنظيم وقتك،  -7

   .كاإلنرتنت والحاسوب وغريه
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تنظيمك ملكتبك، غرفتك، سيارتك، وكل ما يتعلق بك سيساعدك أكرث عـىل عـدم  -8

 .ظهر جميل، فاحرص عىل تنظيم كل يشء من حولكإضاعة الوقت، ويظهرك مب

ًالخطط والجداول ليست هي التي تجعلنا منظمني أو ناجحني، فكـن مرنـا أثنـاء  -9

  .تنفيذ الخطط

ركز، وال تشتت ذهنك يف أكرث مـن اتجـاه، وهـذه النصـيحة أن طبقـت سـتجد  -10

  ً.الكثري من الوقت لعمل األمور األخرى األكرث أهمية وإلحاحا

اعلم أن النجاح ليس مبقدار األعامل التي تنجزهـا، بـل هـو مبـدى تـأثري هـذه  -11

  .األعامل بشكل إيجايب عىل املحيطني بك

  :معوقات تنظيم الوقت

 : ما استطعت ومن أهم هذه املعوقات ما ييلتجنبهافلذلك عليك ملعوقات كثرية ا

 1- عدم وجود أهداف أو خطط  

 2- معوقات تنظيم الوقت، فتجنبهالتكاسل والتأجيل، وهذا أشد   

 3- مـا يريـد إنجـازه، فيضـيع بـذلك يان، وهذا يحدث ألن الشخص ال يكتبالنس 

   .الكثري من الواجبات

 4-  مقاطعات اآلخرين، وأشغالهم، والتي قد ال تكـون مهمـة أو ملحـة، إحذر من

 .مورذى عليك أن تتعلم قول ال لبعض األباقة، لم بكل لاعتذر منه

 5- امل األعامل، أو عدم االسـتمرار يف التنظـيم نتيجـة الكسـل أو التفكـري عدم إك

 .السلبي تجاه التنظيم

 6- سوء الفهم للغري مام قد يؤدي إىل مشاكل تلتهم وقتك. 
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  :خطوات تنظيم الوقت

ًهذه الخطوات بإمكانـك أن تغريهـا أو ال تطبقهـا بتاتـا، ألن لكـل شـخص طريقتـه 

 : وهي أن يتبع األسس العامة لتنظيم الوقت الوقت املهم الفذة يف تنظيم

 .فكر يف أهدافك، وانظر يف رسالتك يف هذه الحياة -1

أنظر إىل أدوارك يف هذه الحياة، فأنت قد تكون أب أو أم، وقـد تكـون أخ، وقـد  -2

 مدير، فكل دور بحاجة إىل مجموعة مـن أوتكون ابن، وقد تكون موظف أو عامل 

حاجـة إىل رعايـة وبحاجـة إىل أن تجلـس معهـم جلسـات األعامل تجاهه، فاألرسة ب

ًعائلية، وإذا كنت مـديرا ملؤسسـة، فاملؤسسـة بحاجـة إىل تقـدم وتخطـيط واتخـاذ 

  .قرارات وعمل منتج منك

ًحدد أهدافا لكل دور، وليس من امللزم أن تضع لكل دور هـدفا معينـا، فـبعض  -3 ً ً

  .نت يف إجازةاألدوار قد ال متارسها ملدة، كدور املدير إذا ك

ًنظم، وهنا التنظيم هو أن تضع جدوالً أسبوعيا وتضـع األهـداف الرضوريـة أوالً  -4

فـيـه، كأـهـداف تـطـوير اـلـنفس ـمـن ـخـالل دورات أو الـقـراءة، أو أـهـداف عائلـيـة، 

لنقاش والتحدث، أو أهداف العمـل كالخروج يف رحلة أو الجلوس يف جلسة عائلية ل

 .ًهدافا لعالقاتك مع األصدقاءعمل خطط للتسويق مثالً، أو أك

ًنفذ، وهنا حاول أن تلتزم مبا وضعت من أهـداف يف أسـبوعك، وكـن مرنـا أثنـاء  -5

التنفيذ، فقد تجد فرص مل تخطر ببالك أثناء التخطيط، فاستغلها وال تـخىش مـن أن 

  .جدولك مل ينفذ بشكل كامل

 تداركهايف نهاية األسبوع قيم نفسك، وانظر إىل جوانب التقصري ف -6

 التنظيم األسبوعي أفضل من اليومي ألنه يتيح لـك مواجهـة الطـوارئ والتعامـل -7

 .معها بسهولة
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 كيف تستغل وقتك بفعالية؟

هـنـا ـسـتجد الكـثـري ـمـن املالحـظـات لزـيـادة فاعليـتـك يف اـسـتغالل وقـتـك، فـحـاول 

 .تنفيذها

 حاول أن تستمتع بكل عمل تقوم به -1

 ًتفائل وكن إيجابيا -2

 ًضيع وقتك ندما عىل فشلكال ت -3

 حاول إيجاد طرق جديدة لتوفري وقتك كل يوم -4

 أنظر لعاداتك القدمية وتخىل عن ما هو مضيع لوقتك -5

 ًضع مفكرة صغرية وقلام يف جيبك دامئا لتدون األفكار واملالحظات -6

خطط ليومك من الليلة التـي تسـبقه أو مـن الصـباح البـاكر، وضـع األولويـات  -7

  .ميتها وأبدأ باألهمحسب أه

 ركز عىل عملك وانتهي منه وال تشتت ذهنك يف أكرث من عمل -8

 توقف عن أي نشاط غري منتج -9

ًأنصت جيدا لكل نقاش حتى تفهم ما يقال، وال يحدث سوء تفـاهم يـؤدي إىل  -10

  .التهام وقتك

 كتبكرتب نفسك وكل يشء من حولك سواء الغرفة أو املنزل، أو السيارة أو م -11

 قلل من مقاطعات اآلخرين لك عند أدائك لعملك -12

  .ًأسأل نفسك دامئا ما الذي أستطيع فعله الستغالل وقتي اآلن -13

 أوقـاتأحمل معك كتيبات صغرية يف سيارتك أو عندما تخرج ملكان ما، وعنـد  -14

 مواعـيـد املستـشـفيات، أو انتـظـاراالنتـظـار ميكـنـك ـقـراءة كتاـبـك، مـثـل أوـقـات 

  .عامالتامل من هاءاالنت
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 .تصل لتتأكد من أي موعد قبل حلول وقت املوعد بوقت كايف ا-15

تعامل مع الورق بحزم، فال تجعله يتكدس يف مكتبك أو منزلك، تخلص من كل  -16

 . يف مكان واضح ومنظمأحفظهاورقة قد ال تحتاج لها خالل أسبوع أو 

 ً.أقرأ أهدافك وخططك يف كل فرصة يوميا -17

  .ال تقلق إن مل تستطع تنفيذ خططك بشكل كامل -18

  .ال تجعل من الجداول قيد يقيدك، بل اجعلها يف خدمتك -19

ًيف بعض األوقات عليك أن تتخىل عن التنظيم قليالً لتأخذ قسـطا مـن الراحـة،  -20

 . .وهذا اليشء يفضل يف الرحالت واإلجازات

 إدارة الذات. 17

      داخلك ؟ كيف تصنع قوة التحكم يف الذات

 وعندما تجلس مع أنفسنا نوجه إليها ،مير علينا فرتات نريد فيها الجلوس مع ذواتنا

 :أسئلة مثل 

 هل أنا واثق من قدرايت ؟ 

 هل أنا رايض عن نفيس ؟ 

 ما هو الهدف من حيايت ؟ 

 هل أنا ناجح ؟ 

 هل أنا سعيد ؟ 

 ، يف شخصنا يف أعامقنا وحينام ال نجد اإلجابة،نحاول البحث عن إجابة لهذه األسئلة

 نظن أن كل شخص نقابله ميلـك ،بينهم واآلخرين يختلفون فيام ،يننبحث عنها لدى اآلخر

 وبالتايل نبحث من جديد عن ، هذا ما يسبب لنا التشتت والحرية،اإلجابة التي نبحث عنها

 .إجابة كنا نعتقد أننا وجدناها 
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 ،ة إال معـك ويف أعـامق ذاتـكمهام بحثت وتعمقت يف البحث فإنك لن تجد اإلجاب

 ، يجعلك تجد اإلجابة عـن كـل هـذه األسـئلة،قراءة الذات بشكل جيد والتعرف عليها أكرث

 فإن ذك يجعـل مـن الشـخص مبـدعا ،وحينام يجد الشخص اإلجابة التي تقوده إىل النجاح

 .ومتميزا بشكل يقوده إىل النجاح والتميز بشكل عام 

 والقادة املتميزين هم ببساطة أناس إستطاعوا اإلجابة املبدعني والعلامء واملخرتعني

 ويـديرونها بالشـكل الـذي يحقـق ، عرفـوا كيـف يـديرون ذواتهـم،عىل مثل هذه األسـئلة

 واألهـم مـن ،)مكتشف الكهرباء ( وأديسون ) مكتشف الجاذبية (  أمثال نيوتن ،أهدافهم

فاء الراشدين وخالد بن الوليـد  الخل،ذلك قادة عظامء إستطاعوا قيادة أمة إسالمية بأرسها

 .وسعد بن أيب وقاص وغريهم 

 التي قد تكون إيجابيـة أو قـد ، باألشياء واملواقف واألشخاص والعنارصمليئةالحياة 

يتناقلونهـا  هذا األشياء والعنارص عبارة عن رسائل تبادلية ميـر بهـا األفـراد و. تكون سلبية 

 واألحاسـيس أو املشـاعر أو باالعتقـاداتقـة وقـد تكـون هـذه الرسـائل متعل. فيام بينهم 

ويختلـف النـاس يف طريقـة . طريقة الترصف أو السـلوك املـامرس أو طريقـة    التحـدث 

 فبعـضـهم ال تعجبـه هـذه الرـسـائل وال يتوافـق معهـا ويـحـاول ، لهـذه الرسـائلاسـتقبالهم

 لدرجة أنـه تـتم ، والبعض األخر تعجبه هذه الرسائل وبالتايل يتوافق معها ويقبلها،تغيريها

 ويـؤمن داخـل ،برمجته عىل الترصف من خاللها دون أن يدرك مدى صـحتها مـن خطأهـا

 . ذاته أنه ال ميكن تغيريها 
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مثل هذه الربمجة السلبية تصبح هـي بحـد ذاتهـا مصـدرا للمشـاكل التـي تعانيهـا 

 . ا  سواء كانت مشاكل شخصية أم أرسية أم إجتامعية أم حتى إقتصادية وغريه،األمم

 فمتـى مـا أدرك اإلنسـان ،املركز األسايس والجوهر األسايس هنا هـو اإلنسـان نفسـه

 وسـيتمكن ،إمكانية التغيري والتحول من الربمجة السلبية إىل الربمجة اإليجابية فإنه سيتغري

 الـلـه وإن ، وللذين من حوله،من إحداث التغيري اإليجايب الذي يعود عليه بالنفع والفائدة

 . ما بقوم حتى يغريوا ما بأنفسهم ال يغري

 إبدأ بنفسك وبتغيريهـا قبـل ، التغيري يبدأ من الداخل إىل الخارج وليس العكسًإذا

 . والطريقة التي تفكر فيها ، إبدأ بنظرتك إىل نفسك،أن تطلب من اآلخرين أن يتغريوا

 : ماهية إدارة الذات 

 .  الذات :والثانية –دارة اإل:  األوىل ،يتكون مصطلح إدارة الذات من كلمتني

معـنـى اإلدارة ـهـي توجـيـه اإلمكانـيـات إىل آلـيـة إـسـتخدام معيـنـة تـضـمن تحقـيـق 

 . األهداف التي تم تحديدها 

 .جاهات ومشاعر الشخص عن نفسه أما الذات فتعرف عىل أنها إت

 : وبالتايل تعرف إدارة الذات عىل أنها

لـقـدرات ـمـن أـجـل تحقـيـق معرـفـة الـشـخص لقدراـتـه وإـسـتخدامه األمـثـل لـهـذه ا

 .األهداف التي يسعى إليها 
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 :محاور إدارة الذات 

 حيث أدركوا ،موضوع إدارة الذات أخذ كثري من إهتامم العلامء يف السنوات األخرية

 كل هذا ، وأهمية إستخدام هذه القوة من أجل التغيري،القوة الهائلة املوجودة داخل الفرد

 وهنـاك محـاور عديـدة ميكـن للمـرء مـن ،ذات أكـرثدفعهم للبحث عن موضوع إدارة الـ

 هذه ، وينجح يف إدارة ذاته وفهم نفسه وتوجيه قدراته،خاللها أن يصل إىل التغيري اإليجايب

  :ام ييلاملحاور تتمثل في

 وضوح الهدف: أوالً

يجب أن يكون الهدف الـذي يسـعى اإلنسـان إىل تحقيقـه هـدفا واضـحا ومحـددا 

يد الهدف األسايس تحديد بعض األهداف الجزئية التي تنـدرج  ويتضمن تحد،بشكل دقيق

 .  وتكون جزء من بناء الخطة ،ضمن الهدف األسايس

والعكس صحيح فعند تحديد أهـداف غـري واضـحة يتشـتت تركيـز الشـخص عـىل 

 وإذا كان هدفك غـري ، لديهالقدرات وبالتايل تضيع الجهود املبذولة وتتعطل ،هدف محدد

 .تحقيقه واضح فلن تستطيع 

 ألن ً،كذلك يفضل أن يكـون هـذا املحـدد بشـكل واضـح ودقيـق أن يكـون مكتوبـا

 كـام أنـه ، برضورة  اإللتـزامً وتعطي الشـخص إنطباعـا،الكتابة تضفي الرسمية عىل الهدف

 . ميكن الرجوع إىل الهدف املكتوب يف حال الشعور بالتشتت وضياع الرتكيز 

 كتابـة هـدفك األسـايس بطريقـة واضـحة هناك ستة أصدقاء ميكن أن يساعدوك يف

 :  هؤالء األصدقاء الستة هم ،ودقيقة

 ما هو الهدف الذي أريد تحقيقه ؟: ماذا  .1

 كيف أحقق هذا الهدف ؟: كيف  .2

 متى أحقق هذا الهدف ؟ : متى  .3
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 ملاذا أريد تحقيق هذا الهدف ؟: ملاذا  .4

 أين سأحقق هذا الهدف ؟: أين  .5

اج إىل مسـاعدتهم مـن أجـل تحقيـق هـذا من هم األشخاص الـذين أحتـ: من  .6

 الهدف ؟

 :أنواع األهداف 

 : أنواع من األهداف 3هناك 

 : أهداف قصرية املدى 

 وأحيانـا تكـون هـذه األهـداف ،وهي أهداف تحتـاج إىل وقـت قصـري لتحقيقهـا 

 .القصرية املدى عبارة خطوات أولية لتحقيق األهداف طويلة املدى 

 :أهداف متوسطة املدى

ًي تأخذ وقتا متوسطا ومدى متوسط من السنوات والفرتات املحدد وترتاوح وهي الت ً

  .مدة الخطة متوسطة املدى ما بني عام إىل ثالثة أعوام 

 : أهداف طويلة املدى

 وغالبـا مـا تكـون هـذه األهـداف يلـزم ،وهي التي تأخذ وقت طويل يف تحقيقها 

 . األهداف األخروية وهي ،الحياةكبرية من تحقيقها مدة 

 : أخرى ثانوية وهي عبارة عن هناك أهداف: مالحظة 

 : أهداف غري قابلة للتحقيق 

  غري واقعية والغري محددة مبكان أو زمان وهي األهداف الخيالية. 
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 : رشوط الهدف الصحيح 

 وميكـن لطريقـة ،دف الـذي تسـعى مـن أجلـهالـلـهميكنك أن ترسم صورة واضحة 

 :لك أن تساعدك يف ذ ) SMART( سامرت 

 S ( Specific ) :  عليك أن تعرف بالتحديد ما الذي تريده ( وتعني محدد. ( 

 M ( Measurable ) :  يجب أن تتمكن من قياس هـدفك( وتعني قابل للقياس، 

 ) .وقياس مدى النجاح يف أدائه 

 A ( Attainable ) :  يجـب أن يكـون هـدفك يف حـدود ( وتعني ميكـن تحقيقـه

 نعم يحتـاج إىل بـذل املزيـد مـن الجهـد لكـن ، تستطيع تحقيقهقدراتك وإمكانياتك حتى

 ) .ليس مستحيال 

 R ( Relevant/Related ) : حـاول إيجـاد بعـض ( وثيـق الصـلة /وتعني مناسب

الصالت بني الهدف الذي تسعى إىل تحقيقـه وبـني شـعورك بالنجـاح والفخـر والرضـا عـن 

عـن نـفيس إذا حققـت هـذا  هنا حاول اإلجابة عـىل سـؤال كيـف سـيكون رضـاي ،نفسك

 )الهدف هل سأشعر بالسعادة ؟ 

 T ( Time-Based ) :  مهام كان هدفك قصري أو ( وتعني مبني عىل وقت محدد

 ال تجعـل أهـدافك ،طويل املدى حاول أن تحدد املدة التي تلزمـك لتحقيـق هـذا الهـدف

لشعور باإلحباط  وبالتايل ا،مفتوحة املدى فإن هذا سيشعرك بالبعد عنها وصعوبة تحقيقها

 ).والضعف 
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 التفكري يف األهداف: ًثانيا  

 آمـن بـه كقيمـة ومبـدأ يف ، يف التفكري يف هدفك الذي حددتهًون جاداعليك أن تك

 ً، إجعلـه أمـام عينيـك دامئـا، صبحك ومسـاك، يشاطرك يومك وتفكريك، إجعله معك،قلبك

 ، هـذا الهـدفهكذا سوف تتحول جميـع مشـاعرك وإحاسيسـك وعواطفـك نحـو تحقيـق

 .وسيتحول هدفك إىل حقيقة وليس مجرد خيال  تعيشه 

 الثقة بالنفس : ًثالثا 

ً فـال ميكـن أبـدا أن ،الثقة بالنفس هي الوقود الذي يـدفعك للنجـاح يف إدارة ذاتـك

تنجح يف إدارة ذاتك وأنت تعـيش يف ظـل مـن اإلحسـاس بعـدم الثقـة والـنقص وإنعـدام 

ًواثقا من ذاته ومقدرا إلمكانياته ومؤمنا بذاته البد أن يكون الشخص . القدرة  ً. 

 :فوائد الثقة بالنفس 

 ويصبح دورك تعزيز وزيـادة ،متكنك من معرفة نقاط القوة ونقاط الضعف لديك 

  .الضعفنقاط القوة والعمل عىل تحسني وعالج نقاط 

 وبالتـايل التعـرف عـىل خصائصـك ،متكنك من تحليل خصـائص الشـخص املتميـز 

  .املتميزة

  تحميك من التقليد وتعينك عىل إختيار القدوة األمثل . 

  هي مصدر الطاقة لك يف تحديد أهدافك ورسم الخطـط يف سـبيل تحقيـق هـذه

 .األهداف 



 

201 

y

 :ن الذات والتي تدعم الثقة بالنفسأمثلة لإلعتقادات اإليجابية ع

  لدي القدرة والقوة والصحة عىل أن أحقق هذا الهدف. 

 اح  بإمكاين النج،نعم. 

 حايت ن رأيي وتعجبهم مقرتكثري من األشخاص حويل يأخذو. 
 :أمثلة عىل اإلعتقادات السلبية عن الذات والتي تحبط من الثقة بالنفس

  أنا ال يشء. 

  وين ما أدقها تجي عوجاء. 

  ال أملك يشء يجعلني من الناجحني. 

  أنا لست ممن كتب لهم النجاح. 
 :عالمات اإلحساس الناقص

 الشـخص الـذي لديـه نقـص يف الحاجـة إىل الحـب :  العاطفـة والحـب امليول إىل
 بيـنام الشـخص الـذي لديـه ،والعاطفة يبحث عنها ويحاول أن يجدها يف أشخاص آخـرين

 .حب وعاطفة كاملني فهو يبحث عن أشخاص ملنحها لهم 

  يف سعي الشخص نحو الكامل فإنه ينتهج قواعـد صـارمة : الرغبة يف بلوغ الكامل
هـذا . لتايل رسعان ما سيشعر بأنه مهام فعل فإنه لـن يفلـح وسيشـعر باإلحبـاط  وبا،جدا

 لكن اليشء اليسء هو أن تسـعى ،باإلضافة إىل أن السعي للمثالية والكامل ليس يشء يسء
 .للمثالية يف عامل غري مثايل

  إستسـالمك ،الفشل هو أول خطوة يف طريـق النجـاح: اإلستسالم للنتائج السلبية 
 . وبالتايل عدم وصولك للنجاح ،السلبية يعني إستسالمك للفشلللنتائج 

  إمنـا هـو ،هذا ليس مجرد نقـص يف ثقـة اإلنسـان بنفسـه: الحزن لنجاح اآلخرين 
 ) .ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب للنفسه ( نقص يف اإلميان 
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  أ بهـا الحساسـية الزائـدة هـي التـأثر مبواقـف عاديـة ال يعبـ: الحساسية الفائقـة

 ) .كأن يقول شخص معني كلمة ال يعني بها أي سوء وتحزن أنت لذلك أيام  ( ،اآلخرين

 :عوامل بناء الثقة بالنفس

  مل ال تحاول : 

  أنك ال تستطيع ( بدال من أن نسمع أحد يقول لك(،  

 مل ال تحاول ؟  ( :عليك أن تسمع. ( 

 . اول يجعلك أن ال تح وال تجعل غريك ، حاول ثم حاول ثم حاول

 فـإن ،بدال من أن تتعرف عىل صورتك يف عيون اآلخرين لتجلب لنفسك التشـجيعو

 .صورتك الواقعية عن نفسك أقوى عبارة تشجيع 

 أو موقف معني يغريك أو يكون ، إذا كنت تريد التغيري ال تنتظر شخص معني يغريك

 . تؤجل  ال تنتظر وال، إبدأ بالتغيري بنفسك ومن اآلن،السبب يف دفعك للتغيري

  فلـيكن شـعورك بـنقص الثقـة ،ًإذا كنت تريد دافعـا لـك للتغيـري: العمل املبارش 

 ،ال يوجد أكرب من الدافع الذي تستخرجه من ذاتك. الدافع األسايس للعمل عىل إستعادتها 

 .ال يوجد هناك دافع أكرب من شعورك باألمل والنقص لفقدانك الثقة بنفسك 
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  ونقصـد ، ونقصد بالحل النزع،قطتني الحل واإلستبداليتضمن اإلحالل ن: اإلحالل 

 .بذلك حل أو نزع الضعف املوجود داخلك وإستبداله بقوة 

 وثـق بهـا وبـأن ،إقبل بقدرات نفسك املوجودة لديك وآمن بها: تك اإقبل بإمكاني 

 .لديها القدرة لتوصيلك إىل هدفك الذي تريد تحقيقه 

  ازات التـي حققتهـا يف سـبيل تحقيـق  إىل اإلنجـأنظـر: أحص عدد مرات نجاحك

 ألن طريـق األلـف ميـل يبـدأ ، إفتخر بها، وإن كانت هذه اإلنجازات صغرية،هدفك الكبري

 قرر بينك وبني نفسك ،كذلك إحص عدد مرات فشلك وإجعلها عامالً لدفعك أكرث. بخطوة 

 .أنك ستعمل عىل خفض عدد مرات الفشل يف الخطوات القادمة 

 آمن أن ما أصابك مل يكن ليخطئك وأن ما أخطـأك : واإلميان بالقدر  الـلـهاإلميان ب

 . مل يكن ليصيبك 

 التفكري اإليجايب املنطقي: ًرابعا 

 بحيث يكون هـذا التفكـري ،يجب تحديد نوع التفكري الذي تحتاج إليه إلدارة ذاتك

 . متزن وليس ساذج ، منطقي وليس عاطفي، إيجايب وليس سلبي،واقعي وليس خيايل

  ويـرتبط بـالواقع ويحـاول ،يقوم عىل الخربات الحسية املبـارشة: التفكري الواقعي 

 .تغيريه إذا مل يناسب أو التوافق معه إذا تناسب 

  قائم عىل رغبات وشـهوات دون بـذل أي ،وهو أقرب إىل األحالم: التفكري الخيايل 

 .مجهود 

  املمكـنـة يف ـضـوء يرـكـز ـعـىل دراـسـة األـسـباب ووـضـع الحـلـول : التفكـري اإليـجـايب

 ) .النظر إىل الجزء املمتلئ من الكأس ( بإيجابية والنظر إىل األمور ،اإلمكانيات
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  ويبدأ بـالحامس ، وينظر فقط إىل النتائج السلبية،يركز عىل اإلستسالم: التفكري السلبي 
 ) .النظر إىل الجزء الفارغ من الكأس ( وينتهي بالفشل 

  ويحـاول التنبـؤ ،ج األسباب والنتائج ويضع خطة منطقيةهو الذي يعال: التفكري املتزن 
 .باملستقبل 

  ويركـز فقـط عـىل ،هو الذي يتصف بالتوتر وعـدم الرؤيـة الواضـحة: التفكري الساذج 
 .النتائج الحالية 

 : التفكري الواقعي املتزنلمراح
 :التفكري الجيد له ثالث مراحل 

 :فهم املشكلة : املرحلة األوىل 

 ناك مشكلة الشعور بأن ه. 

  جمع البيانات. 

  صياغة املشكلة وتعريفها. 
 :إقرتاح حلول للمشكلة : املرحلة الثانية 

  من البيانات التي جمعت حول املشكلة ميكنك إيجاد أفكار ووضع حلول أكرث . 

  كلام وضعت حلول أكرث كلام كان تحقيق الهدف أفضل. 

 ملشاكل مشابهة  وال تستخدم الحلول السابقة ،إستحدث حلوال جديدة. 

  ال تستخدم حال ألنه األسهل واألرسع. 

  إياك وحل يؤدي إىل مشكلة جديدة. 
 :الحل املثايل : املرحلة الثالثة 

  قيم الحلول املقرتحة إلختيار الحل املثايل. 

  نفذ الحل املثايل. 
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  متابعة الحل. 

 :مراحل التفكري اإليجايب املتفائل

 هنـاك ، ومنطقـي ومتـزن يف حـل املشـكالتوحتى يكون تفكـريك واقعـي وإيجـايب

 :مرحلتني 

 :شعورك تجاه نفسك : املرحلة األوىل 

 ، ومل يشـعر بأنـه أقـل مـن اآلخـرين،إذا شعر الشخص بإحرتامه لذاته ومحبتـه لهـا

 .ًأصبح شعوره نحو ذاته إيجابيا 

ً شعور الشخص إيجابيا نحو ذاتـه لـه تـأثري كبـري يف نجـاح اإلنسـان ورؤيتـه ألفـاق 

 . مستقبلية جديدة 

 :وحتى يستطيع الشخص أن ينظر إىل نفسه بإيجابية البد أن تتوفر لديه 

  الثقة مبقدرته عىل النجاح. 

 وأن يكـون لديـه إخـالص للجهـة التـي ،أن ينظر إىل العمل الذي يؤديه بإيجابيـة 

شـعر ال ميكـن لإلنسـان أن ينظـر إىل نفسـه بـإحرتام إذا كـان ميـارس عمـالً ال ي. يعمل بها 

 ويف النهايـة كيـف يحقـق النجـاح ، أو أنه ال يبذل كل ما لديه من جهد يف عملـه،بأهميته

 فتحقيق النجاح غري ممكن حتى يصـبح بـذل ،وهو ال يبذل الجهد الذي يوصله إىل النجاح

الجهد لدى اإلنسان عادة وجزء من شخصيته وجزء من سلوكه وجزء من قيمه وإعتقاداتـه 

 .التي يؤمن بها 

 لكنـه ال يـدرك ذلـك مـع ،ر اإلنسان غـري املخلـص يف عملـه بالـذنبويشع

إن شعور الشـخص بالـذنب بشـكل متكـرر يـدمر . زحمة األفكار وزحمة العمل 

 كيف سيسعى إىل التطـور ، ويحرمه من الشعور اإليجايب بنفسه،شخصية اإلنسان

  ، وهو يواصل جلد نفسـه بالشـعور بالـذنب،بشخصيته وبذاته وبطريقة ترصفاته
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ُ وسيصـبح هـذا الشـخص عـاجزا عـن ،يف النهاية ستنطبع أيامه بالتعاسة والتشاؤم والسواد 

 .القيام بعمله 

 :فوائد الشعور اإليجايب

  يساعد عىل تحقيق اإلرتياح يف الحياة ويكسب معنى إيجايب للحياة. 

  يحدث تأثري يف صحة اإلنسان النفسية والجسمية. 

 هو رشط أسايس يف تحقيق النجاح.  

  ُيجعل اإلنسان أكرث صربا وتحمالً عىل مواجهة مصاعب الحياة. 

  يجعل اإلنسان أكرث قدرة عىل بناء عالقات مع اآلخرين. 

  يساعد عىل تنمية الثقة بالنفس. 

  بالنسبة للموظـف يسـاعد املوظـف عـىل التعامـل مـع املـوظفني اآلخـرين ومـع

 .العمالء ومع بقية الناس بطريقة ناجحة تحقق رضاهم 

 :شعورك تجاه املستقبل: الثانية املرحلة 

 هو شخص ينظر إىل املسـتقبل بأنـه يخبـئ العديـد مـن املواقـف واألحـداث املتفائل

 كيف تنظـر ، ميكنك أن تسأل نفسك عدة أسئلة لتعرف هل أنت شخص متفاءل أم ال،السارة

 هل أنـت ،؟ هل تخطط للمستقبل أم تدع األحداث تحدث من تلقاء نفسها ،إىل املستقبل ؟

 . ما هي صورة املستقبل الذي تنتظره ؟ ،من املغرمني بتذكر املايض والحنني إليه ؟

 وإذا مل يوجـد لـديك ،إذا كنت شخص متفاءل فالنجـاح سـيكون حليفـك

 فعليك أن تعود نفسك عـىل النظـر إىل املسـتقبل مبنظـار ،التفاؤل بالقدر الكايف

 التفـاؤل مبنـي عـىل ،ىل الخيـالالتفـاؤل لـيس شـعورا مبنيـا عـ. أبيض متفاءل 

  يولد لدينا الكثري من ، إقناع أنفسنا بأهدافنا وبأننا قادرين عىل تحقيقها،حقائق
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 لـذلك إجعـل ،التصميم والتفاؤل الذي يجعلنا قادرين عىل القيام باألعامل الصعبة بحامس 

 .ًالتصميم املتفائل أسلوبا لك يف التفكري والسلوك 

 :إليجايب تجاه املستقبلكيف يكتسب الشعور ا

 :ميكن تنمية الشعور اإليجايب لدى اإلنسان إذا حرص عىل تطبيق القواعد التالية 

  تعويد النفس عىل التفاؤل والنظر بإيجابيـة إىل الجوانـب اإليجابيـة يف الحيـاة يف

 . الناس وأهم يشء يف الذات 

  محاربة األفكار واملشاعر السلبية. 

  قراءة كتب النجاح. 

 يد طموحات وأهداف يريد اإلنسان تحقيقها تحد. 

  مخالطة املتفائلني والبعد عن املتشامئني. 

  تبسيط األمور بدال من تعقيدها. 

  النظر إىل الظروف الصعبة التي متر باإلنسان عىل أنها مؤقتة. 

 كن جـزء مـن الحـل وال ،التفكري يف الحلول عندما تواجه اإلنسان بعض املشكالت 

 .  ترتك املشكلة تسيطر عىل  تفكريك ال،شكلةتكن جزء من امل

 فالحلول تسكن املستقبل ،إذا كانت املشكالت تسكن املايض . 

  محاربة الكراهية والبعد عنها. 

 وبأنه قادر عىل تحقيق ما يريد ،إقتناع اإلنسان بنفسه . 

 فهي تحدث تغيريا يف املزاج عندما يصبح متعكرا ،مامرسة الرياضة ً. 

 ة  التغذية الجيد. 

  مامرسة اإلسرتخاء والتنفس بعمق. 
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 :قوة التحكم يف الذات 

 : وذلك من خالل ،ميكنك أن تخلق القوة الكافية للتحكم يف الذات

 التحدث مع الذات : أوالً 

ويأيت التحدث مع الذات من عدة مصادر والتي قد تؤدي إىل برمجة الذات بطريقة 

 :سلبية أو إيجابية  

  جمـة أبنـاءهم سـلبيا وهـم ال يشـعرون واألمهات يقومون برباآلباء بعض : األرسة

 .  أنت غري منظم ، أنت كسالن، مثال يسمعونهم عبارات مثل أنت غبي،بذلك

  أن صـعب عليـه فهـم ،ميكن أن يكون قد مر عىل أحـدنا أيـام الدراسـة: املدرسة 

كنك فهـم يشء أنت ال مي( : قال له ، من األستاذ إعادتها وحينام طلب الطالب،نقطة معينة

املدرسة ممكن أن تكون مصدرا للربمجة الذاتية سواء كان ذلك بشـكل إيجـايب أن ف) . ًأبدا 

 .سلبي 

  فـيمكن أن يتنـاقلوا ،يؤثر األصدقاء عىل بعضهم البعض بطريقة كبـرية: األصدقاء 

  ولو رأينا أن أغلب املدخنني إنجذبوا إىل،عادات سئية مثل التدخني أو الهروب من املدرسة

 وهـذه الفـرتة 15 ـ 10التدخني بتأثري أشخاص آخرين عندما كانت أعامرهم تـرتاوح مـابني 

 .هي فرتة املراهقة والتقليد لآلخرين 

  وتوضـح أن ،أجريت دراسة يف أحد الدول عىل طبقـة األطفـال والشـباب: اإلعالم 

لشـخص  فـإذا رأى الطفـل أن ا، ساعة أسبوعيا يف مشـاهدة التلفزيـون39الشباب يقضون 

 .الفالين يعجبه يف طريقة لبسه أو حديثه أو ترصفاته سيقوم بتقليده 
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  إذا ،بإمكانك أنت نفسك بربمجة نفسك بطريقة إيجابيـة أو سـلبية: أنت نفسك 

 أما إذا كنـت تسـلك سـلوك ، فقد برمجت نفسك بطريقة سلبية،مارست مثال سلوك سلبي

 . فقد برمجت نفسك بطريقة إيجابية،إيجابيا

 :التحدث مع الذاتيات مستو

 حـيـث أن ـهـذا ،وـهـو ـمـن أخـطـر املـسـتويات: املـسـتوى اإلرـهـايب اـلـداخيل  .1

 ويضـع أمامـك الحـواجز التـي ،املستوى لديه القدرة بأن يجعلك شخص فاشل فاقد لألمـل

 ، أنـا ضـعيف،يظهر هذا املستوى من كلامت مثل أنا خجـول. متنعك من تحقيق أهدافك 

 ويـرددون ،ت يقوم الناس بإرسال إشارات سلبية للعقل الباطن بهذه الكلام،ذاكريت ضعيفة

 وبالتـايل تـؤثر عـىل ترصفـاتهم ،هذه الكلامت حتـى تصـبح جـزء مـن إعتقـاداتهم القويـة

 .وأحاسيسهم 

 فالشـخص ،هذا املسـتوى أفضـل مـن األول: السلبية ) ولكن ( مستوى كلمة  .2

لمة تـدمر اإلشـارات اإليجابيـة هذه الك. هنا يقول أنه يرغب بالتغيري ويضف كلمة ولكن 

يظهر هذا املستوى من كلامت مثل أريد أن أقرأ كتـب النجـاح ولكـن لـيس . التي تسبقها 

 . لدي الوقت 

 هـذا املسـتوى يشـكل ،وهو أقوى املستويات السابقة: مستوى التقبل اإليجايب  .3

ن كلامت مثـل يظهر هذا املستوى م. ًمصدرا للقوة وعالمة الثقة بالنفس والتقدير السليم 

 كـل هـذه الرسـائل ، أمتتع بالصحة ولدي القدرة الكافيـة، أستطيع أن أحقق هديف،أنا قوي

 .اإليجابية متنحنا الحامس والثقة تجاه أهدافنا 

 : أشكال التحدث مع الذات

  مـثالً ( إىل نتائج خطرية هذا النوع ذو قوة بحيث أنه ميكن أن يؤدي : الفكر

   وـتـذكرت أن ـهـذا الـشـخص يف ـمـرة ـمـنإذا فـكـرت يف ـشـخص ـمـا تكرـهـه
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 إنظـر إىل طبيعـة األحاسـيس التـي تأتيـك يف تلـك ،املرات سبب لك مشكلة كبـرية

 ) . اللحظة 

.  ويـؤثر كثـريا عـىل األفعـال ،هذا النوع من التحدث ميكـن أن يـؤدي إىل اإلكتئـاب

ستصـبح  وراقـب أفعالـك ألنهـا ،راقـب أفكـارك ألنهـا ستصـبح أفعـال( يقول أحد الكتاب 

 ) . راقب طباعك ألنها ستحدد مصريك ، وراقب عاداتك ألنها ستصبح طباع،عادات

  هل سبق وأن أعدت عىل نفسك حوار دار بينـك ) : الصامت ( الحوار مع النفس

 وأخذت مثال تضـيف عبـارات متنيـت أن تقولهـا يف ،وبني شخص آخر وقمت بكال الدورين

دث مع الـذات يولـد أحاسـيس قويـة قـد تكـون هذا النوع من التح. وقت الحوار األصيل 

 .سلبية وقد تكون إيجابية 

  هذا النوع يأخذ شكلني : التعبري برصاحة والجهر بالقول 

o  هـل سـبق أن رأيـت شخصـا : عىل شكل التحـدث مـع الـنفس بشـكل مرتفـع

يتحدث إىل نفسه بصوت مرتفع أثناء سريه ؟ ما يحدث يف ذلك الوقت أن الشخص يتعرض 

 والتـي ميكـن أن ،عادي فيلجأ ال شعوريا إىل التنفيس عن نفسه بهذه الطريقـةلضغط غري 

 . أو سلبي ،تؤثر بشكل إيجايب

o  كأن يقوم شخص يتحدث مع شـخص : عىل شكل محادثة توحي بعدم الكفاءة

 يتحدث عن عدم رضاه عن نفسه وشعوره بعدم الكفاءة ،ً والذي غالبا ما يكون قريب،آخر

 . يف أداء العمل 
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 اإلعتقاد اإليجايب : ًنيا ثا

 وهـو أهـم ، هو األساس الذي نبني عليه أفعالنـا،اإلعتقاد هو ما نؤمن به يف قلوبنا

 ونؤمن بأن لدينا ، فليك ننجح ال بد أن نؤمن بأننا نستطيع  النجاح،خطوة يف طريق النجاح

 حقيقـة ال يتطلـب اإلعتقـاد أن يكـون اليشء. القدرات واإلمكانيـات للوصـول إىل النجـاح 

 . لكن كل ما يتطلبه هو اإلعتقاد بأنه حقيقة ،فعالً

 ) .ما يدركه عقل اإلنسان ويؤمن به ميكنه تحقيقه ( يقول الكاتب نابليون هيل 

 :أشكال اإلعتقاد التي تؤثر عىل ترصفاتنا 

  فكيفية إعتقادك يف نفسك ً،وهو أقوى اإلعتقادات تأثريا: اإلعتقاد الخاص بالذات 

 وميكـن أن تكـون مـدمرة وتبعـدك عـن ،د من قوتك وتسـاعدك عـىل التقـدمميكن أن تزي

 كلـام ، أنا ال أستحق النجاح،، أنا فاشل.أنا ال يشء ( من أمثلة اإلعتقادات السلبية . هدفك 

 ) .قمت بتجربة جديدة ال أنجح 

  أنـا ، وأثق بقدريت عـىل النجـاح،أنا أثق بنفيس(  اإلعتقادات اإليجابية أمثلة ومن 

 )  ابنه ممتازة ، أخت،أم

  هذا النوع من اإلعتقاد ميثل ما تعنيه األشياء بالنسبة : اإلعتقاد فيام تعنيه األشياء

 . وتدل عىل حالة اليشء هل هو ذو أهمية بالنسبة لنا أو أنه أن ليس ذو أهمية ،لنا

  إذا غريت معنى اإلعتقاد يف يشء فإنه يتغري معنى ذلك اليشء بالنسبة لك . 
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  والسـبب وراء حصـول ،وهو يتناول الدافع وراء أي موقـف: عتقاد يف األسباب اإل 

أنا عصبي بسبب الطريقـة التـي ( من األمثلة عىل هذه اإلعتقادات السلبية . هذا املوقف 

 فمـن املمكـن أن ً لـو أصـبحت غنيـا، أنا عصبي بسبب عصبية أمي وأيب عـيل،نشأت عليها

 ) . أفقد عائلتي 

 ميـدك ،ما حدث لك يف املـايض سـواء كـان إيجـايب أو سـلبي: يض اإلعتقاد عن املا 

الـذات ـ األشـياء ـ ( مبجموعـة مـن التجـارب ميكـن أن تـوثر يف أشـكال اإلعتقـاد السـابقة 

  . كام أنها تؤثر يف السلوك وتتحكم يف ترصفاتك املستقبلية ،)األسباب 

  ن ـبـأن املـسـتقبل  يعتـقـدون ويؤمـنـواملتـفـائلنياألـشـخاص : اإلعتـقـاد يف املـسـتقبل

 بينام األشخاص املتشامئني يـرون أن ،يحتوي عىل فرص أكرث ومستويات أفضل وحياة أفضل

 .املستقبل ستكون فيه الحياة أصعب وال يوجد فيه العديد من الفرص 

  النظرة اإليجابية–التفاؤل –طريقة النظر إىل األمور : ًثالثا 

أن (  يقول أحـد العلـامء ،ًأيا كان شكلهتنبع طريقة النظر إىل األحداث من اإلعتقاد 

 فاإلختالفـات البسـيطة هـي النظـرة ،هناك إختالفات بسيطة وإختالفات كبرية بـني النـاس

 ) . واإلختالفات الكبرية فهي اإلختالف يف كون هذه األشياء إيجابية أم سلبية ،تجاه األشياء

سـاطة تفـادي النظـرة  يجب علينـا بب،وحتى يكون لدينا نظرة إيجابية تجاه األشياء

 : وهذه النظرة السلبية تأيت من ،السلبية لألشياء

  يلومـون رؤسـاءهم، يلومـون أبـاءهم،كثري ما نسمع الناس يتالومون: اللوم  

.  كـل ذلـك لتربيـر شـعورهم وإحساسـهم ، يلومون حظهم، يلومون الطقس، يف العمل

  تلـــوم لـــوم اآلخـــرين مينعـــك مـــن إســـتخدام إمكانياتـــك الحقيقيـــة وعنـــدما
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 يجب عليك أن تتوقف عـن ، فإنك بذلك تعطيها القوة لقهرك، والظروف واملواقفاآلخرين

 .لوم اآلخرين وأن تتحمل مسؤولية حياتك 

  ويف أحيـان كثـرية نكـون ،عادة ما منيل إىل مقارنة أنفسـنا مـع اآلخـرين: املقارنة 

التي نفتقدها وتكـون موجـودة  ألن املقارنة تقوم عىل األشياء ،الخارسين يف تلك املقارنات

إذا كنت فعال تريد إجراء مقارنة رابحة فقارن بني حالتك اآلن وحالتك التي . لدى اآلخرين 

 وإبحث عـن الطريقـة التـي ميكـن بهـا تحسـني حياتـك ،ميكن أن تكون عليها يف املستقبل

 .والرتكيز عىل قدراتك 

  حـارضك ومسـتقبلكالعـيش يف املـايض يجعـل غبـاره ميـأل: العيش مـع املـايض ، 

كيف تريـد العـيش يف الحـارض واإلنتقـال إىل . ويجعل حارضك ومستقبلك ال يختلفان عنه 

املايض إنتهى وميكننا فقط أن تعلم منه ونستفيد من . املستقبل وأنت مكبل بقيود املايض 

 .املعرفة ومن الدروس والتجارب التي مرت بنا فقط بهدف تحسني ظروفنا 

  عليك أن تفكر يف النقاط اإليجابية يف الشـخص قبـل ً شخصاتنتقدقبل أن : النقد 

. ومع ذلك فالنقد يجب أن ال يوجه إىل األشخاص إمنا لطريقـة ترصفـاتهم . النقاط السلبية 

 وما نزع من يشء إال ،كن لطيفا يف معاملة اآلخرين وتذكر أن الرفق ما كان يف يشء إال زانه

 .شانه 

  (  وال تستخدم ألفاظ الذاتيـة مثـل ً،تحدث عن نفسك كثرياال ت) : أنا ( ظاهرة الـ

 .بكرثة ) ً أنا شخصيا ،أنا نفيس

 التخطيط : ًرابعا 

 وأي عمل يسري دون تخطـيط ، إال بعد تخطيطِ مل تأت،ل املشهود لها بالنجاحاألعام

 . مسبق مشكوك يف إستمرار تنفيذه ومشكوك يف وصوله للنجاح 
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ملية اإلداريـة لتحقيـق األهـداف بإسـتخدام أمثـل أو يعرف التخطيط عىل أنه العو

 .أفضل املوارد املتاحة لذلك يف إطار القدرة اإلستبصارية ملا سيكون عليه املستقبل

التخطيط الجيد هـو الـذي يضـع عـنرص ) . ونعني بالقوة اإلستبصارية هي التنبؤ ( 

 . ويحاول التنبؤ به ،حساباتهاملستقبل يف 

ً ميكـن أن نرسـم تخطيطـا لهـذه ،كن أن نحدد بها األهدافوبنفس الطريقة التي مي

 .)من    ، كيف، متى، أين، ملاذا،وماذا(  وتساعدنا األصدقاء الستة ،األهداف

 :عنارص التخطيط 

  الهدف من التخطيط. 

  األفراد املنفذون للخطة. 

  عملية التنفيذ. 

  الزمن الذي تنفذ فيه الخطة. 

  عملية املتابعة. 

 :لناجحةصفات الخطة ا

  القدرة عىل تغيري الخطة عند تغري الظروف : املرونة. 

  بحيث تغطي الخطـة كافـة اإلحـتامالت والطـوارئ وأن ال يكـون يشء : الشمولية

 .عىل حساب يشء آخر 

  صـل تضـارب  بحيـث ال يح،التتابع املنطقي عند تنظيم خطوات العمل: التنسيق

 .أو إزدواجية أو التداخل

  املسـؤوليات ، والوسـائل محـددة، الهدف واضح،يف مراحلهافال غموض : الوضوح 

 .محددة 
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  املرعية واآلدابفال تتعارض الخطة مع األخالقيات والضوابط الرشعية : األخالقية . 

 التعلم : ًخامسا 

 التعلم فال ميكن أن تتحكم يف ذاتـك دون أن ،إن أهم مصادر قوة التحكم يف الذات

  .تتعلم وتعرف كيف تتحكم فيها 

 ) .  من عباده العلامء الـلـهإمنا يخىش  ( :قال تعاىل

 ،التعلم الحقيقي هو التعلم الذي يكتشف الشخص من خالله كيـف يكـون إنسـان

 .هو التعلم الذي يعمل عىل تنمية الطاقات عىل اإلبداع 

 العلم حاكم واملال محكـوم ، فالعلم يحرسك وأنت تحرس املال،العلم خري من املال

مـن سـلك ( رسول صىل عليه وسلم شجع املتعلمني وطأمنهم عىل نتيجة جهدهم ال. عليه 

 .) له طريقا إىل الجنةالـلـهطريقا يلتمس فيه علام سهل 

 الصرب والثبات : ًسادسا 

 إن ، النجاح يحتـاج إىل صـرب وتخطـيط،ًال ميكن أن تحقق نجاحا هائالً يف يوم وليلة

الصرب ضياء فإذا استحكمت األزمـات وتعقـدت .  هو إستعجال لإلستسالم النتائجإستعجال 

 فالصرب وحده الذي يشع بـالنور العاصـم مـن ذلـك ، وترادفت الضوائق وطال ليلها،حبالها

 . التخبط 

 املثابرة واإلرصار: ًسابعا 

 إستمر يف طريق تحقيق هـدفك وأرص ، ال تفقد األمل،قد تأخذ النتائج وقتا طويال يف الظهور

 ينقبض وينبسـط ،)القلب ( املثابرة واإلرصار تذكرنا بذلك العضو الدؤوب . دف عىل تحقيق هذا اله

 تستطيع الشـعور بـه يعمـل عنـدما تضـع يـدك عـىل ، يضخ الدم إىل باقي أجزاء الجسد،منذ والدتنا

  إذا ،تسـمع هـذه الـدقات يكـون هـذا الجـزء املثـابر قـد توقـف عـن العمـل  لكن عنـدما ال،قلبك
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 .موت أفكارك وقطع نجاحك يكون بالتوقف عن    العمل . ملوت توقف القلب معناه ا

 إجعل حياتك متعة: ًثامنا 

 .  حاول أن تستمتع لوجود هذه النعمة لديك ،الحياة نعمة

 فاإلرهاق الناتج عـن مصـدر ،اإلرهاق الذي نعاين منه غالبا ما يكون مصدره الذهن

 ،عملـه والـذي يسـتمتع فيـه لذا نالحظ أن الشـخص املحـب ل،جسدي بحت هو أمر نادر

 .يستطيع العمل لوقت طويل دون أن يشعر بالتعب 

 نقول أننا مل منـارس هواياتنـا منـذ فـرتة ،عندما نشكو من اإلرهاق والشعور بالتعب

 .  عليك أن تعود إىل نفسك وإستمتع بوقتك ،طويلة

  قلـيالًعىل الذين يجيدون الهرولة يف هـذه الحيـاة أن يبطئـوا( :يقول أحد الحكامء 

 .)عض األشياء الجميلة اللحاق بهم عىس أن تستطيع ب

  التفكري اإلبداعي . 18

 : التفكري اإلبداعي

ً يـشـكل التفـكـري اإلـبـداعي ـجـزءا ـمـن أي موـقـف تعليـمـي يتـضـمن أـسـلوب ـحـل 

املشكالت وتوليـد األفكـار ويجـب أن يعـرف املعلمـون وأوليـاء األمـور أن تنميـة التفكـري 

عىل تنمية مهارات الطالب وزيادة إنتاجهم ولكن تشـمل تنميـة درجـة اإلبداعي ال يقترص 

الوعي عنـدهم وتنميـة إدراكهـم وتوسـيع مـداركهم وتصـوراتهم وتنميـة خيـالهم وتنميـة 

شعورهم بقدراتهم وبأنفسهم يف جو تسوده الحرية لإلنسان ليكون هو نفسـه كـام خلقـه 

 .د املجهول بالتفكري اإلبداعي لزيادة قدرته يف نفسه لتحمل املخاطر وارتياالـلـه
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  :التفكري

عبارة عن سلسلة من النشاطات العقلية التي يقوم بها الدماغ عندما يتعـرض ملثـري 

اللمـس والـبرص والسـمع : يتم استقباله عن طريق واحدة أو أكـرث مـن الحـواس الخمسـة

  .والشم والذوق

  : تعريف التفكري اإلبداعي

  . عىل غري مثال سابقعتهاخرت أي اليشءأبدعت : ًلغة

  .هو املنشئ أو املحدث الذي مل يسبقه أحد: املبدع

  .أي خالقهام عىل غري مثال سبق)) بديع السموات واألرض (( يف القرآن الكريم 

نشاط عقيل مركب وهادف توجهه رغبة قويـة يف البحـث عـن حلـول أو : فاإلبداع 

  .ًالتوصل إىل نواتج أصلية مل تكن معروفة سابقا

  .هو نشاط تخييل ابتكاري يتضمن توليد أفكار جديدةو

  .عملية اإلتيان بجديدو

العملية الذهنية التي نستخدمها للوصـول إىل األفكـار كام أن اإلبداع هو عبارة عن 

ًوالرؤى الجديدة أو التي تؤدي إىل الدمج والتأليف بني األفكار أو األشياء التي يعترب سـابقا 

  .أنها غري مرتابطة

اإلبداع نشاط عقيل مركب يتجه الشخص مبقتضاه إىل أنواع جديدة ومبتكرة كام أن 

والقيـام   ًمن التفكري أو الفن أو العمل أو النشاط اعـتامدا عـىل خـربات وعنـارص محـددة

  .إعادة تشكيل عنارص الخربة يف أشكال أو صيغ جديدةب
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  : من أين يبدأ التفكري اإلبداعي

سان جزء من الحياة االجتامعيـة التـي يعيشـها فالبيئـة املحيطـة الحياة العقلية لإلن

والوسط الذي يعيش فيه اإلنسان هام اللذان يقرران يف الغالب نوع العمل الذي يقوم بـه 

وردود فعله عىل األحداث، فالتعلم يتأثر بالعواطف الخاصـة بـالفرد وعواطـف األشـخاص 

إلنسان ومن أبرز املـؤثرين عـىل عواطـف البارزين يف الوسط االجتامعي الذي يعيش فيه ا

  .الطفل هو األم

 :مركز اإلبداع

 ) العقل وظيفة ونشاط للمخ( يف العقل الذي ميثل مركز التفكري لدى اإلنسان 

 :أهداف تنمية اإلبداع والتفكري اإلبداعي يف الصفوف املدرسية

يجابيـة يف إن تنمية اإلبـداع جـزء مـن مسـؤولية املدرسـة يف تنميـة النـواحي اإل - 

  .الطالب مع االعرتاف والقبول بقدرات الطالب املختلفة

أن الصفة السائدة يف الحياة الحديثة هي خضوعها للتغيـري الرسيـع وأن املعـارف  -

واملهارات التي يحتاجها الفرد يف املستقبل قـد ال تكـون معروفـة يف الوقـت الـذي يقضـيه 

 املؤسسـات التعليميـة أن تشـجع املرونـة الفرد يف املدرسة أو الجامعـة لـذلك يجـب عـىل

واالنفتاح عىل الجديد والقدرة عىل التكيف والبحـث عـن أسـاليب جديـدة لفعـل األشـياء 

  .والتحيل بالشجاعة إزاء األمور غري املتوقعة

مساعدة الفرد عىل التعامل مع تحديات الحياة وما ينتج عنها من أنواع الضغوط  - 

  .والتوتر
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 :رات التفكري اإلبداعي مهارات وقد

وتعني القدرة عىل توليد عدد كبري من البدائل أو املرتادفات أو األفكـار : الطالقة   -

( أو املشكالت أو االستعامالت عند االستجابة ملثري معني مع الرسعة والسـهولة يف توليـدها 

  . طالقة األشكال– طالقة املعاين أو األفكار –الطالقة اللفظية 

القدرة عىل توليد أفكار متنوعة ليست من نـوع األفكـار املتوقعـة عـادة : نةاملرو -

وتوجيه أو تحويل مسار التفكري مع تغري املثـري أو متطلبـات املوقـف، أو مقـدرة الشـخص 

  .عىل التغري أو التكيف حني يلزم ذلك، تتعلق بالكيف وليس الكم

جديدة وتعترب محك للحكم عـىل وتعني الجدة والتفرد يف توليد األفكار ال: األصالة -

  .مستوى اإلبداع، إنتاج ما هو غري مألوف

وتعني القدرة عىل إضافة تفاصيل جديـدة ومتنوعـة لفكـرة أو : اإلفاضة والتوسع -

  .حل ملشكلة

ويقصد بها الوعي بوجود مشكالت أو حاجات أو عنـارص : الحساسية للمشكالت - 

بعـض األفـراد أرسع مـن غـريهم يف مالحظـة ضعف يف البيئة أو املوقف ويعنـي ذلـك أن 

  .املشكالت والتحقق من وجودهم يف املوقف

الخيال الواسع مهم يف التفكري اإلبداعي وال يحتقـر أي فكـرة مهـام بـدى أنهـا  -

سطحية ألول وهلة فقد تكون عند التمحـيص فكـرة قيمـة أو قـد تكـون مبـدأ لفكـرة 

 . قيمة
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 ): داعياملنتج اإلب( الصفات اإلبداعية 

  .الحداثة أو الجدة يختلف عن املألوف 

  .الفاعلية وتحقيق هدف عىل الواقع

  .األخالقية يلتزم بالقواعد األخالقية

 :الصفات الشخصية املبدعة 

 .االستقاللية 

  . التفوق 

  .االنفتاح 

  .قبول الذات

  .اإليحائية والحدس

  .املرونة 

  .االنكفاء عىل الذات

  .وضالتسامح مع الغم

  .تحمل املخاطرة 

  .تفضيل التعقيد 

 :) قبول الذات( ًالقبول بكونه مختلفا 

  .االتجاهات االيجابية نحو العمل

  . االنفتاح عىل اإلثارة 

  .الثقة بالنفس 

  .القدرة عىل التسامح مع الخصائص املتناقضة يف النفس
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  .التقدير العايل للصفات الجاملية

  الـظـروف املناـسـبةل ـكـل ـفـرد يـثـور مـتـى ـمـا ـتـوفرتـمـد داـخـاإلـبـداع برـكـان خا

 : املبدع صفات املوظف

  . املرونة-أ

  . التسامح-ب

  . تحمل املسؤولية-ت

  . الحس االجتامعي-ث

  . يحبون النجاح-ج

  . غري راضني عام هم فيه-ح

  . يصعب ضبطهم والسيطرة عليهم-خ

  . ال يهتمون بتوليد انطباع جيد-د

  .اط باألعراف االجتامعية ال يحبون االنضب-ذ

  . يحبون اللعب والفكاهة-ر

 :عقبات التفكري اإلبداعي 

  : العقبات الشخصية -1

  .ضعف الثقة بالنفس -2

  .امليل للمجاراة   -3

  .الحامس املفرط -4

  .التشبع -5

 ) املقيد بالعادة( التفكري النمطي  -6
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 ) حساسية املرهفة للمشكالتاليقظة وال( عدم الحساسية أو الشعور بالعجز  -7

  .الترسع وعدم احتامل الغموض -8

أهم عائق يقف حجر عرثة أمـام اإلبـداع هـو الـرتدد يف النظـر إىل أبعـد مـام هـو (

ًمقبول يف املجتمع سلوكيا وفكريا ً( 

 برامج ومهارات وإسرتاتيجيات التفكري الذهني والحفظ العقيل

يبية التي تناولـت جاهات النظرية والتجرالتفكري ومهاراته بحسب االتتتنوع برامج 

 :نورد ما ييلوللتفصيل يف هذا املوضوع ومهاراته موضوع التفكري 

 Cognitive Operations برامج العمليات املعرفية  

ـة  ـة للتفـكـري مـثـل املقارـن ترـكـز ـهـذه اـلـربامج ـعـىل العملـيـات أو املـهـارات املعرفـي

.  يف اكتـسـاب املعرـفـة ومعالـجـة املعلوـمـاتًوالتـصـنيف واالـسـتنتاج، نـظـرا لكونـهـا أساـسـية

وتهدف هذه الربامج إىل تطوير العمليات املعرفية وتـدعيمها كطريقـة ميكـن مـن خاللهـا 

ومن بني الربامج املعروفة التي متثل اتجـاه العمليـات املعرفيـة . تطوير القدرة عىل التفكري

 . ) Meeker، 1969( ر الذي طورته الباحثة ميك" البناء العقيل لجيلفورد " برنامج 

 Metacognitive Operationsبرامج العمليات فوق املعرفية   

تركز هذه الربامج عىل التفكري كموضوع قائم بذاته، وعىل تعلـيم مهـارات التفكـري 

فوق املعرفية التي تسيطر عىل العمليات املعرفية وتديرها، ومن أهمها التخطيط واملراقبة 

 – يف األمور أي التفكري يف التفكـري تفكريالعىل التفكري حول شجيع التوتهدف إىل . والتقييم

Thinking about Thinking، والتعلم مـن اآلخـرين، وزيـادة الـوعي بعمليـات التفكـري 

 ".املهارات فوق املعرفية " برنامج اه الذاتية، ومن أبرز الربامج املمثلة لهذا االتج
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 Language and Symbolic Manipulation برامج املعالجة اللغوية والرمزية 

تركز هذه الربامج عىل األنظمـة اللغويـة والرمزيـة كوسـائل للتفكـري والتعبـري عـن 

وتهـدف إىل تنميـة مهـارات التفكـري يف الكتابـة، والتحليـل والحجـج . نتاجات التفكري معـا

ة األدبية الكتاباملنطقية، وبرامج الحاسوب وتعني بصورة خاصة بنتاجات التفكري املعقدة ك

" ( الحاسـوب اللغويـة والرياضـية "  التي تقع ضـمن هـذا االتجـاه بـرامج وبرامج التعليم

Caillot، 1991.(  

 Heuristic – Oriented Learningبرامج التعلم باالكتشاف 

تؤكد هذه الربامج عىل أهمية تعليم أساليب واسـرتاتيجيات محـددة للتعامـل مـع 

 بعـدة اسـرتاتيجيات لحـل املشـكالت يف املجـاالت خـريناملشكالت، وتهـدف إىل تزويـد اآل

ملالمئـة لكـل املعرفية املختلفة، والتي ميكن تطبيقها بعد توعية الطلبة بـالرشوط الخاصـة ا

 .مجال

التخطيط، إعادة بناء املشكلة، متثيل املشكلة بالرموز أو : وتضم هذه االسرتاتيجيات

ومن الربامج املمثلة لهذا االتجاه برنـامج . الحلوالربهان عىل صحة . الصور أو الرسم البياين

 " كورت لديبونو " 

 Formal Thinking برامج تعليم التفكري املنهجي 

وتهـدف إىل تزويـد اآلخـرين .  يف التطـور املعـريفتتبنى هـذه الـربامج منحـى جيـد

بالخربات والتـدريبات التـي تـنقلهم مـن مرحلـة العمليـات املاديـة إىل مرحلـة العمليـات 

املجردة التي يبدأ فيها تطور التفكري املنطقي والعلمي وتركـز عـىل االستكشـاف ومهـارات 

 .العامةالتفكري واالستدالل والتعرف عىل العالقات 

 :ومن بني أشهر برامج تعليم التفكري ومهاراته نذكر ما يأيت 

 قامئة بأشهر الربامج الرتبوية التـي طـورت بهـدف تعلـيم التفكـري ومهاراتـه

 



 

224 

y

 

 Osborn's Creative Problemحل اإلبـداعي للمشـكالت ألوسـبورن    ال -1
Solving                     

                                   Tabas Thinking Skills مهارات التفكري لتابا  -2
                        

     Guilford's Structure of Intellect ( SOLI) البناء العقيل لجيلفورد  -3
                            

 ) de Bonos Congnitive Research Trust برنـامج كـورت لـديبونو  -4
CoRT )                       

 Williams Cognitive-Affective برنامج التفاعل املعريف االنفعايل لوليام  -5
Interactive Program 

ًكري، نقـدم منوذجـا ألحـد أشـهر وإلعطاء صورة موجزة عن طبيعة برامج تعليم التف

 ".برنامج ديبونو لتعليم التفكري " الربامج املطبقة يف كثري من دول العامل وهو 

  de Bono Thinking Program ( CoRT )برنامج ديبونو لتعليم التفكري 

رمبا كان ديبونو من أبرز علامء التفكري الذين يدافعون بقوة عـن منهجيـة تـدريس 

ًمهارات التفكري أو أدواته بطريقة مبارشة، مستندا بذلك إىل نتـائج الدراسـات والتطبيقـات 

 Deالتي أجريت عىل برنامجه يف كثري من دول العامل يف مجاالت الرتبية واإلدارة والصناعة 

Bono، 1984، 1986 ).(  

 :صائص الربنامجخ: أوالً

 املشتقة من اسـم مؤسسـته املعنيـة بـنرش CoRTيتميز برنامج ديبونو املعروف بـ 

 : مبا ييلCognitive Research Trustوتطوير الربنامج 

 ميكن تطبيق الربنامج بصورة مستقلة عن محتوى املواد الدراسية، وهذا  -1

 ستفادة منه يف إطـار املـوادكام ميكن اال. هو االتجاه الذي يتخذه ديبونو
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 .من محتوى املنهاجالدراسية عن طريق اختبار مواقف ومشكالت دراسية          

ًيـصـلح الربـنـامج لالـسـتخدام يف مـسـتويات الدراـسـة املختلـفـة ـبـدءا ـمـن املرحـلـة  -2

 .املرحلة الجامعيةًاالبتدائية أو األساسية مرورا باملرحلة الثانوية وانتهاء ب

صمم عىل شكل دروس أو وحـدات مسـتقلة تخـدم كـل منهـا أهـدافا الربنامج م -3

 .لبة بصورة متدرجةمحددة، مام يسهل عىل املعلمني فهمها وتقدميها للط

 الربنامج متكامل من حيث وضوح أهدافه وأسـاليب تعليمـه واملـواد التعليميـة  -4

 .التي يشتمل عليهاالالزمة والدروس النموذجية 

 األمثلة املشتقة من الحياة العملية والتي تحقـق رشط ً يتضمن الربنامج كثريا من -5

 .هتامم لدى الطلبةاإلثارة واال

ـرا -6 ـه لـل ـة الحـصـول علـي ـام يـسـهل عملـي ـواق، ـم ـامج يف األـس ـوافر الربـن غبني يف  يـت

 .استخدامه

 بـسـاطة تـصـميم الربـنـامج وـسـهولة تنفـيـذه إذا ـتـوافرت اـملـواد األـصـلية ومـتـت  -7

 .ىل اللغة العربيةترجمتها إ

 دقيقـة، مـام يجعـل أمـر 45كـرث مـن  كل درس مـن دروس الربنـامج أليحتاج ال  -8

تطبيقه يف الحصص الصفية سهالً، ألن طول فرتة الحصة عادة يف معظـم املـدارس 

 . دقيقة45هو 

 يتوافر عدد كاف مـن أدوات التقيـيم الالزمـة لفحـص مسـتوى التغـري يف تفكـري  -9

 .د تطبيق الربنامجالطلبة بع
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 لربنامج بغض النظر عن مسـتويات الطلبـة أو تصـنيفاتهم حسـب ميكن استخدام ا -10

 .قدراتهم العقلية

 :نامج ومكوناتهوصف الرب: ًثانيا

 من ست وحدات تعليمية تعطي جوانـب عديـدة CoRT" كورت " يتكون برنامج 

للتفكري، وتتألف كل وحدة من عرشة دروس صممت بحيث يغطي كل منهـا خـالل حصـة 

 سـنوات إىل 8وقد طبق الربنامج عىل طلبة ترتاوح أعامرهـم مـن . ًقريبا35 صفية متتد إىل 

 :وقد توزعت دروس الربنامج عىل الوحدات الستة اآلتية.  سنة22

 :توسيع اإلدراك: الوحدة األوىل

وتعنى بتدريب الطلبة عىل التفكري يف جميع جوانب املوقف بكل الطـرق املمكنـة، 

ويقـرتح ديبونـو أن . بـالنظر إىل األهـداف املتحققـةوبأخذ النتائج املرتتبة عىل كل اختبـار 

 .الوحدات األخرى بأي ترتيبتدرس هذه الوحدة يف بداية الربنامج، بينام ميكن تدريس 

 :التنظيم: انيةالوحدة الث

 .رتكيز عىل املوقفتعنى بتوجيه انتباه الطلبة بفاعلية وبصورة منتظمة، مع ال

 :التفاعل: الثةالوحدة الث

 . والرباهني والحجج االستداللية املنطقيةائل املتعلقة بكفاية األدلةتعنى باملس

 :اإلبداع: ابعةالوحدة الر

راجعتها وتقييمها واإلسـتفادة تعرض عددا من اسرتاتيجيات توليد األفكار وم

 .منها
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 :ومات واملشاعراملعل: الوحدة الخامسة

 .ؤثرة عىل التفكريامل والشعورية والحسية والوجدانيةتعنى بالعوامل االنفعالية 

 :العمل: الوحدة السادسة

 تعنى بتقديم إطار عام ملعالجة املشكالت، سواء بربط االسرتاتيجيات التـي عرضـت

 .أخذها عىل انفرادأو بًسابقا 

 :عريف التفكريت

التفكري يف أبسط تعريف له عبارة عن سلسلة من النشاطات العقلية التي يقوم بها 

: ثري يتم استقباله عن طريق واحدة أو أكرث من الحـواس الخمسـة الدماغ عندما يتعرض مل

 . اللمس والبرص والسمع والشم والذوق

وقد يكون هذا . والتفكري مبعناه الواسع عملية بحث عن معنى يف املوقف أو الخربة

ًاملعنى ظاهرا حينا وغامضا حينا آخر، ويتطلب التوصل إليه تأمالً ً إمعان نظر يف مكونات و ً

 .تي مير بها الفردال ) Barell، 1991( وقف أو الخربة امل

 أنواع وأصناف التفكري

ًوقد استخدم الباحثون أوصافا عدة للتمييز بني نوع وآخر من أنواع التفكـري، ورمبـا 

كان تعدد أوصاف التفكري وتسمياته أحـد الشـواهد عـىل مـدى اهـتامم البـاحثني بدراسـة 

ت املحاوالت الجادة لقياس الذكاء بعد منتصف القرن موضوع التفكري وفك رموزه منذ بدأ

وـمـن األوـصـاف والتـصـنيفات الـتـي أـصـبحت تحـمـل دالالت ذات معـنـى يف . التاـسـع عرش

 :الدوائر األكادميية والرتبوية نورد ما ييل
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            Analytical Thinkingالتفكري التحلييل   Holistic Thinkingالتفكري الشامل 

           Concrete Thinkingالتفكري املحسوس                  Abstract Thinkingجرد التفكري امل

               Effective Thinkingالتفكري الفعال 

   

                 Creative Thinkingالتفكري املبدع 

         Deductive Thinkingالتفكري االستنباطي           Inductive Thinkingالتفكري االستقرايئ 

             Divergent Thinkingالتفكري املتباعد          Convergent Thinkingالتفكري املتقارب 

                  Critical Thinkingالتفكري الناقد 

   

            Impulsive Thinkingالتفكري املترسع 

         Ineffective Thinkingالتفكري غري الفعال               Productive Thinkingالتفكري املنتج 

                 Logical Thinkingالتفكري املنطقي                   Leteral Thinkingالتفكري الجانبي 

 Metacognitive Thinkingالتفكري فوق املعريف               Reflective Thinkingالتفكري التأميل 

              Scientific Thinkingالتفكري العميل   Practical Thinkingالوظيفي / ري العميل التفك

  

                 Verbal Thinkingالتفكري اللفظي      Mathematical Thinkingالتفكري الريايض 

   

        Vertical Thinkingاملركز /التفكري الرأيس             Cognitive Thinkingالتفكري املعريف 
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 مكونات عملية التفكري

 :إن التفكري مفهوم معقد يتألف من ثالثة مكونات هي

كاالسـتيعاب ( ًوأقل تعقيـدا ) مثل حل املشكالت (  عمليات معرفية معقدة  -1

 .فوق معرفية، وعمليات توجيه وتحكم )والتطبيق واالستدالل 

 .ملادة أو املوضوع معرفة خاصة مبحتوى ا -2

 ). موضوعية، ميول اتجاهات،( ستعدادات وعوامل شخصية  ا -3

 :Metacognitive Thinking التفكري فوق املعريف

 :بيعته وتعريفهط: أوالً

ً يف بداية السبعينات ليضيف بعدا جديـدا يف مجـال علـم ظهر مفهوم فوق املعريف  ً

نظرية يف موضوعات ًملعريف، ويفتح آفاقا واسعة للدراسات التجريبية واملناقشات الاالنفس 

 ;Brown & DeLoache، 1978(.الذكاء والتفكري والذاكرة واالسـتيعاب ومهـارات الـتعلم 

Butterfield & Belmont، `977; Flavell، 1979.(  

وقد تطور االهـتامم بهـذا املفهـوم يف عقـد الثامنينـات وال يـزال يلقـى الكثـري مـن 

. لم واسرتاتيجيات حل املشكلة واتخاذ القـراراالهتامم نظرا الرتباطه بنظريات الذكاء والتع

وأجريت دراسات كثرية ملقارنـة مسـتويات مهـارات التفكـري فـوق املعـريف لـدى العـاديني 

األفـراد وأظهـرت هـذه الدراسـات أن واملوهوبني واألفراد الذين يعانون من قصـور عقـيل، 

عني ملا ينبغـي عملـه الذين يعانون من قصور عقيل يترصفون بصورة متكررة وكأنهم غري وا

اتهم الذاتية يف يوكلأو إتباعه من اسرتاتيجيات أو أساليب لحل املشكلة، كام أن إداراتهم لس

 .مواجهة متطلبات حل املشكلة ليست فعالة كام هو الحال لدى العاديني واملوهوبني
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وإذا استعرضنا عينة من الدراسـات والكتابـات التـي تولـت األبعـاد فـوق املعرفيـة 

ومن أمثلة هذه ". مهارات التفكري فوق املعرفية " فكري، لوجدنا عددا من التعريفات لـ للت

 :التعريفات ما ييل

 تقيـيم ألداء الفـرد يف حـل عمليات تحكـم عليـا وظيفتهـا التخطـيط واملراقبـة وال

 .املشكلة

  املختلفـة العاملـة يف حـل مهارات تنفيذية مهمتها توجيه وإدارة مهارات التفكـري

 .لةاملشك

  أحد أهم مكونات األداء الذيك أو معالجة املعلومات )Sternberg، 1985، 1986، 

1988، 1992. 

  أعىل مستويات النشاط العقيل الذي يبقى عـىل وعـي الفـرد لذاتـه ولغـريه أثنـاء

  ).Flavell & Wellman 1977( التفكري يف حل املشكلة 

  قدرة عىل التفكري يف مجريات التفكري أو حوله )Bruer، 1995.(  

  التفكري بصوت عال أو الحديث مع الذات، بهدف متابعة ومراجعة نشاطات حـل

  ).Resnick، 1987; Ryle، 1979( املشكلة 

" وبالرغم من تباين التعريفات التي وضعها عدد من علامء النفس املعـرفيني ملفهـوم 

راز أهميـة الـدور الـذي  تشـرتك يف إبـ– كام يبـدو –، إال أن معظم التعريفات "فوق املعريف 

" تلعبه املهارات فوق املعرفية يف فعل التفكري أو حل املشكالت، وعليه، فإنه ميكـن تعريـف 

ًبطريقة تجمع أهم العنارص املشـار إليهـا سـابقا عـىل النحـو " مهارات التفكري فوق املعرفية 

 :اآليت

 مهارات عقلية معقدة تعد من أهـم مكونـات السـلوك الـذيك يف معالجـة"

 املعلومات، وتنمو مع التقدم يف العمر والخربة، وتقوم مبهمة السيطرة عىل جميع 
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نشاطات التفكري العاملة املوجهـة لحـل املشـكلة، واسـتخدام القـدرات أو املـوارد املعرفيـة 

 ".ت مهمة التفكري للفرد بفاعلية يف مواجهة متطلبا

 نظرية الذكاء الثالثية 

يف نظريـتـه ) ،Sternberg  1985.(أورده ـسـترينربج وـمـن الطرـيـف أن نـشـري إىل ـمـا 

 :فقد ميز سترينربج بني ثالثة مكونات ملعالجة املعلومات، هي. الثالثية للذكاء

  املكونات األسمىMeta-Component's 

  مكونات األداءPerformance Components  

  مكونات اكتساب املعرفةKnowledge Acquisitions Components 

ربج املكونات األسمى بأنهـا عمليـات الضـبط العليـا التـي تسـتخدم يف وعرف سترين

 .التخطيط واملراقبة والتقييم ألداء الفرد أو نشاطاته العقلية أثناء قيامه مبهمة معينة

واستنادا لهذا الوصف، فـإن املكونـات األسـمى أو العمليـات فـوق املعرفيـة تقـوم 

فيـة السـري يف حـل املشـكالت، بيـنام تقـوم بالتنظيم واإلرشاف وإصدار التعليامت حول كي

ـات األداء  ـتوى أدىن –مكوـن ـن مـس ـري ـم ـارات تفـك ـي مـه ـق – وـه ـل وتطبـي ـذ العـم  بتنفـي

 .اسرتاتيجيات الحل

 تعليمه؟تعلمه أو  ميكن هل - التفكري فوق املعريف -: ًثانيا

 كـن يظهـر، وبالتـايل مل ي"مهـارات التفكـري فـوق املعرفيـة " سبق أن أرشنا إىل حداثة مفهوم 

  يف أدب التعليم أو وثائق النظم الرتبوية أي نص حول اعتامد هذه املاركـات كأحـد أهـداف التعلـيم

ولكن مع تعمق البحوث والدراسات التجريبية حول هذا املفهوم، متكن بعـض البـاحثني .  أو التدريب

 اول ـهـذه ـمـن ـعـزل بـعـض املـهـارات ـفـوق املعرفـيـة وتحدـيـدها، وفتـحـوا ـبـذلك املـجـال واـسـعا لتـنـ
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وقـد اسـتندوا يف ذلـك إىل حقيقتـني، . املهارات كأحد مكونات برامج تعليم مهارات التفكري

 :هام

األهمية القصوى ملهارات التفكري فوق املعرفية يف معالجة املعلومات، عـىل اعتبـار أن  - أ

أي تفكري هادف يتضمن مهارات معرفية وفوق معرفية، وبالتايل ال يجـوز إهاملهـا 

اض بأن املتعلم ميكن أن يجيدها بصـورة غـري مبـارشة عـن طريـق دراسـة أو االفرت

 .توى مادة التدريسمح

إن ما ينطبق عـىل مهـارات التفكـري املعرفيـة ينطبـق عـىل مهـارات التفكـري فـوق  - ب

 جهـد جـاد :لم نفـس التفكـري عـىل أنـهويتفق معظم الخرباء يف مجال ع. املعرفية

 مل يتصدى ملهمة مساعدة الطلبة عىل تنمية يظل ناقصا ماولتعليم مهارات التفكري 

ًمهارات التفكر حول التفكري أو مهارات التفكري فـوق املعرفيـة، نظـرا ألهميتهـا يف 

 ;Beown، Campione، & Day، 1981( الوصـول إىل مسـتوى التفكـري الحـاذق 

Sternberg، 1984 .(  ولهذا فإن أي برنامج لتعليم التفكري يجب أن ال يقترص عـىل

مية الفاعلية يف استخدام عدد من العمليات املعرفية الـدنيا أو املتوسـطة، والبـد تن

أن يتضمن تدريبات مدروسة لرفع مستوى اسـتقاللية تفكـري املـتعلم وفاعليتـه يف 

كري ًمامرسة التفكري املوجه ذاتيا واملنطلق ذاتيا، وهذه هي غاية تعليم مهارات التف

 .فوق املعرفية

 فوق املعرفية تنمو ببطء بـدءا مـن سـن الخامسـة، ثـم تتطـور إن مهارات التفكري

وقد أمكن تحديد عـدد ال بـأس بـه . بشكل ملموس يف سن الحادية عرشة إىل الثالثة عرشة

من هذه املهارات وقياسـه، وأظهـرت الدراسـات أن املفكـرين والخـرباء يف حـل املشـكالت 

 ـعـىل اـلـتحكم يف تفـكـريهم ةوالـقـارئني الجـيـدين يتـصـفون ـبـأنهم ميتلـكـون ـسـيطرة وـقـدر

 . وتوجيهه
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كام أثبتت الدراسات فاعلية بعض الربامج التعليمية ملهارات التفكري فـوق املعرفيـة 

يف تحسن مستوى وعي الطلبـة بقـدراتهم وكيفيـة اسـتخدامها ومتـى تسـتخدم، وأظهـرت 

 (  حدوث تحسن يف مستوى االستدالل التمثـييل  ومسـتوى االسـتيعاب القـرايئ والشـفوي

Barell، 1991; Brown، 1989.(  

 :فكري املعرفيةمهارات الت

حددت الجمعية األمريكية لتطوير املناهج والتعليم عرشين مهـارة تفكـري أساسـية 

 :وتشتمل القامئة عىل املهارات اآلتية. ميكن تعليمها وتعزيزها

 :هارات الرتكيز م

  تعريف املشكالتDefining Problemsأو توضيح ظروف املشكلة . 

  وضع األهدافSetting Goals :تحديد التوجهات واألهداف. 

 :جمع املعلومات مهارات 

  املالحظةObserving : عـن طريـق واحـدة أو أكـرث مـن الحصول عىل املعلومات

 .الحواس

  التساؤلQuestioning :دة عن طريق تكـوين وإثـارة البحث عن معلومات جدي

 .األسئلة

 :مهارات التذكر 

  الرتميزEncoding :ملعلومات يف الذاكرة طويلة األمدترميز وتخزين ا. 

  االستدعاءRecalling :ملعلومات من الذاكرة طويلة األمداسرتجاع ا. 
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 تعريف الذاكرة

الـذاكرة  ) Gallagher & Courtright، 1986( يعرف الباحثان جلجار وكورترايـت 

 :عىل أنها عملية تقوم بأداء وظيفتني رئيستني هام

علومات والخربات الشـعورية والالشـعورية وحفظهـا عـىل شـكل نظـام اختزان امل - أ

معقد، يسمح بالبحث والتنقيب عن هذه املعلومات والخربات من أجل إيجـاد 

 .لألسئلة املطروحةاستجابات 

. استدعاء ما يلزم من املعلومات والحقائق ومنظومـات البيانـات عنـد الحاجـة - ب

. قصـري األمـد وطويـل األمـد: ينيويتم اختـزان املعلومـات والخـربات يف مسـتو

ويتفاوت األفراد يف قدراتهم عىل تخزين املعلومات واستدعائها، وهنـاك عالقـة 

، كـام أن هنـاك  )Freeman، 1991( إيجابية بني قوة الذاكرة ومستوى الـذكاء 

 يف قوة الذاكرة بني مجال وآخر لدى الفرد نفسه؛ فقد تكون لديه ذاكـرة ًتفاوتا

ت اللغوية أو الرياضية، وذاكرة ضعيفة يف الخربات املوسـيقية أو قوية يف الخربا

  ).Gardner، 1993( الفنية 

 :ظيم املعلوماتمهارات تن

  املقارنةComparing : االختالف بني شيئني أو أكرثومالحظة أوجه الشبه. 

  التصنيفClassifying :ياء يف مجموعات وفق خصائص مشرتكةوضع األش. 

  الرتتيبOrdering: يف منظومـة أو سـياق وفـق محـك  وضع األشياء أو املفردات

 .معني
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 :هارات التحليل م

  تحديد الخصـائص واملكونـاتIndentifying Attributes and Components :

 .اء والتعرف عىل خصائصها وأجزائهاالتمييز بني األشي

  تحديد العالقات واألمناطIdentifying Relationship and Patterns :عرف والت

 .ىل الطرائق الرابطة بني املكوناتع

 :ة  املهارات اإلنتاجي

  االستنتاجInferring :ومات املتوافرة لسد الثغرات التفكري فيام هو أبعد من املعل

 .فيها

  التنبؤPredicting : استخدام املعرفة السابقة إلضافة معنى للمعلومات الجديـدة

 .ربطها باألبنية املعرفية القامئةو

 ب اإلسهاElaborating : تطوير األفكار األساسـية واملعلومـات املعطـاة وإغناؤهـا

 .إضافات قد تؤدي إىل نتاجات جديدةبتفصيالت مهمة و

  التمثيلResenting : متثيلهـا ( إضافة معنـى جديـد للمعلومـات بتغيـري صـورتها

 ).رموز أو مخططات أو رسوم بيانية ب

 :لتكامل والدمج مهارات ا

  التلخيصSummarizing :كـار الرئيسـة تقصري املوضـوع وتجريـده مـن غـري األف

 .بطريقة فعالة وعملية

  إعادة البنـاءRestructuring ة القامئـة إلدمـاج معلومـات عـديل األبنيـة املعرفيـ

 .جديدة
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 :هارات التقويم م

  وضع محكاتEstablishing Criteria : معايري إلصدار األحكام والقراراتاتخاذ. 

  اإلثباتVerifying :ان عىل صحة أو دقة االدعاءاتتقديم الربه. 

  التعرف عىل األخطاءIdentifying Errors : الكشف عن املغالطات أو الـوهن يف

ت، والتفريـق االستدالالت املنطقية، وما يتصل باملوقف أو املوضوع مـن معلومـا

 .بني اآلراء والحقائق

 : فوق املعرفيةمهارات التفكري

ريـت منـذ بدايـة السـبعينيات حـول مفهـوم عمليـات توصلت الدراسـات التـي أج

التفكري فوق املعرفية إىل تجديد عـدد مـن املهـارات العليـا، التـي تقـوم بـإدارة نشـاطات 

وقـد صـنف . التفكري وتوجيهها عندما ينشغل الفرد يف موقف حل املشكلة أو اتخاذ القرار

:  فـئـات رئيـسـة، ـهـيـهـذه املـهـارات يف ـثـالث ) ( Stern-berg، 1985، 1988ـسـترينربج 

 .ملراقبة والتقييمالتخطيط وا

 :وتضم كل فئة من هذه الفئات عددا من املهارات الفرعية ميكن تلخيصها فيام يأيت

 :Planning التخطيط  -1

 حساس بوجود مشكلة وتحديد طبعتهاتحديد هدف أو اإل. 

  إسرتاتيجية التنفيذ ومهاراتاختيار. 

 ترتيب تسلسل العمليات أو الخطوات. 

 واألخطاء املحتملةحديد العقبات ت. 

  أساليب مواجهة الصعوبات واألخطاءتحديد. 

 ؤ بالنتائج املرغوبة أو املتوقعةالتنب. 
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 :Monitoring & Controlling املراقبة والتحكم  -2

 بقاء عىل الهدف يف بؤرة االهتامماإل. 

 ظ عىل تسلسل العمليات أو الخطواتالحفا. 

 معرفة متى يتحقق هدف فرعي. 

 نتقال إىل العملية التاليةفة متى يجب االمعر. 

 ية املالمئة التي تتبع يف السياقاختيار العمل. 

 اكتشاف العقبات واألخطاء. 

 عىل العقبات والتخلص من األخطاءمعرفة كيفية التغلب . 

 :Assessmentالتقييم   -3

 تقييم مدى تحقق الهدف. 

 الحكم عىل دقة النتائج وكفايتها. 

 ستخدمتساليب التي اتقييم مدى مالمئة األ. 

 يم كيفية تناول العقبات واألخطاءتقي. 

 تقييم فاعلية الخطة وتنفيذها. 

 :التفكري الناقد 

 :لتفكري الناقدمفهوم ا

( مبعنى ميز الـدراهم واخـرج الزيـف منهـا ) لسان العرب ( يف " نقد " ورد الفعل 

) املعجم الوسـيط ( يف "  نقد الشعر ونقد النرث" ، كام ورد تعبري  )425ابن منظور، صفحة 

 – ٌ كاتـب:والناقـد الفنـي). 982، صـفحة 1985( مبعنى أظهر ما فيهام من عيب أو حسن 

 . من زيفهوصحيحةجيده من رديئه، :  متييز العمل الفني:عمله
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ات يأما التفكري الناقد فهو مفهوم مركب، له ارتباطات بعدد غري محدود من السلوك

وحل  ،اقف واألوضاع، وهو متداخل مع مفاهيم أخرى كاملنطقيف عدد غري محدود من املو

 .   والتعلم ونظرية املعرفة،املشكلة

إنـه : " بـالقول) كيف تفكـر ( ويعرب جون ديوي عن جوهر التفكري الناقد يف كتابه 

  ). Dewey، 1982" ( التمهل يف إعطاء األحكام وتعليقها لحني التحقق من األمر 

  ).Meyer، 1991( يقابل التفكري املجرد عند فكري الناقد وهناك من يرى بأن الت

  :مكونات التفكري الناقد

 :نات هيوويتألف من ثالثة مك

 صياغة التعميامت بحذر. 

 والتفكر يف االحتامالت والبدائلالنظر . 

 تعليق الحكم عن اليشء أو املوقف لحني توافر معلومات وأدلة كافية؛ 

     لتفكري الناقد يف معرض الحديث عن حل املشكالتويف بعض املراجع يتم التعرض ل

 )Isaksen & Treffinger، 1985 (  أو التفكري املنطقي )Feldhusen، 1989.(  

 نجد أنهـا مشـتقة مـن األصـل الالتينـي Criticalوإذا رجعنا إىل الكلمة اإلنجليزية 

Criti-cus أو اليوـنـاين Kritikosأو إـصـدار تميـيـز  واـلـذي يعـنـي ببـسـاطة الـقـدرة ـعـىل ال

 .األحكام

وقد يفرس هذا املدلول اللغوي للكلمة اليونانية النظرة التقليديـة القدميـة للتفكـري 

 .  وتبناها الفالسفة الثالثة سقراط وافالطون وارسطوقواعدهاالتي أرىس 
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يف أن مهـارات التحليـل والحكـم واملجادلـة كافيـة : التقليدية  ةوتتلخص تلك النظر

ًلحقيقة، كام قد يكون مفهوم التفكري الناقد يف األدب الرتبوي املعـارص متـأثرا للوصول إىل ا

 . بهذه النظرة التقليدية للتفكري

إن مهارات التحليل والحكـم : "  عىل ذلك بالقول: De Bono، 1994ويعلق ديبونو 

هـا واملجادلة مهمة يف عملية التفكـري أو التفكـري الناقـد، ولكنهـا ليسـت كافيـة يف حـد ذات

ـة الفتقار ـة األهمـي ـارص يف غاـي ـا إىل عـن ـلـه ـة، : مـث ـة، واإلبداعـي ـري اإلنتاجـي ـب التفـك جواـن

وليس ممكنـا التقـدم يف مجـاالت العلـوم والتكنولوجيـا مبجـرد ". والتوليدية، والتصميمية 

التوصل إىل الحقيقة عن طريق نقد مدى صـحة الفرضـية أو املعلومـة القامئـة، والبـد مـن 

نتقال إىل مرحلة أخرى رمبا تكون أكرث أهمية، بتوليد فرضيات جديـدة استكامل املهمة باال

 .قف أو حل املشكلةوأفكار إبداعية ملعالجة املو

ًورمبا كان التفكري الناقد مـن أكـرب أشـكال التفكـري املركـب اسـتحواذا عـىل اهـتامم 

" أن تعبـري الباحثني واملفكرين الرتبـويني الـذين عرفـوا بكتابـاتهم يف مجـال التفكـري، كـام 

من أكـرث التعبـريات التـي يسـاء اسـتعاملها مـن قبـل الكثـريين يف وصـف " التفكري الناقد 

 .عمليات التفكري ومهاراته

الكشـف :  ويف عامل الواقع، يستخدم التعبري للداللة عىل معان جديـدة، مـن أهمهـا

، حـل املشـكلة، عن العيوب واألخطاء، الشك يف كل يشء، التفكري التحلييل، التفكري التـأميل

التفكـري الـيقظ، كل مهارات التفكري املهمة، التفكـري الواضـح، و ،رات التفكري العلياكل مهاو

 .التفكري املستقل

 :ماهية وأهمية التفكري الناقد

، نقـدم ريفات التي وردت يف التعريف عن التفكري الناقـدوهناك عدد كبري من التع

 ً:سابقايف ما ييل مناذج منها باإلضافة ملا ذكر 
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  التفكري الناقد هـو فحـص وتقيـيم الحلـول املعروضـة )Moore، McCann، & 

McCann، 1985.(  

  التفكري الناقد هـو حـل املشـكالت أو التحقـق مـن اليشء وتقييمـه باالسـتناد إىل

  ).Udall & Daniels، 1991( معايري متفق عليها مسبقا 

 قـرار بشـأن مـا نصـدقه اذ اتخالتفكري الناقد هو تفكري تأميل ومعقول، مركز عىل 

ونؤمن به أو ما نفعله، ومـا يتطلبـه ذلـك مـن وضـع فرضـيات وأسـئلة وبـدائل 

  ).En-nis، 1985( وخطط للتجريب 

 رفيـة العليـا التفكري الناقـد هـو التفكـري الـذي يتطلـب اسـتخدام املسـتويات املع

  ).Polette، 1982(  وهي التحليل والرتكيب والتقويم ،الثالث

 الناقد هو تفكري يتصـف بالحساسـية للموقـف، وباشـتامله عـىل ضـوابط التفكري 

 ،Lipman( تصحيحية ذاتية، وباعتامده عـىل محكـات يف الوصـول إىل األحكـام 

1991.(  

ورغم االختالفات الظاهرة يف معالجات الكثريين من الكتاب ملفهوم التفكري الناقـد، 

 :، ميكن تلخيصها يف ما ييلًإال أن هناك عددا من القواسم املشرتكة بينها

ً التفكري الناقد ليس مرادفا التخاذ القرار أو حل املشكلة، وليس مجرد تـذكر أو  -1

 .ة ملعالجة املوقف منظمإسرتاتيجيةًاستدعاء بعض املعلومات، كام أنه ليس مرهونا بإتباع 

بـني التفكـري الناقـد  ) Ennis، 1962( ويف هذا الصدد يفرق الباحـث إنـس 

شكلة بالرتكيز عىل نقطتي البداية والنهاية يف كـل مـنهام، فـالتفكري الناقـد وحل امل

 مـا قيمـة أو: " يبدأ بوجود ادعـاء أو اسـتنتاج أو معلومـة، والسـؤال املركـزي هـو

 : " ، بينام حل املشكلة يبدأ مشكلة ما، والسؤال املركـزي هـو" مدى صحة اليشء؟ 
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 كـام هـو األمـر إسـرتاتيجيةكـري الناقـد لـيس يضـاف إىل ذلـك أن التف". كيف ميكن حلهـا؟ 

 اتخاذ القرار، ألنه ال يتكون من سلسلة من العمليـات واألسـاليب أوبالنسبة لحل املشكلة 

التي ميكن استخدامها يف معالجة موقف ما بصورة متتابعة، ولكنه عبارة عن مجموعة مـن 

ردة أو مجتمعـة دون العمليات أو املهارات الخاصة التـي ميكـن أن تسـتخدم بصـورة منفـ

 . التزام بأي ترتيب معني

 :عرش مهارات للتفكري الناقد نوردها يف ما ييل ) Beyer، 1985( وقد حدد باير 

 ت أو التمييز بني الحقائق التي ميكن إثباتها أو التحقـق مـن صـحتها وبـني االدعـاءا

 .املزاعم الذاتية أو القيمية

 ي باب ذات العالقـة باملوضـوع وتلـك التـالتمييز بني املعلومـات واالدعـاءات واألسـ

 .تقحم عىل املوضوع وال ترتبط به

 تحديد مصداقية مصدر املعلومات. 

 اءات أو الرباهني والحجج الغامضةالتعرف عىل االدع. 

  غري الظاهرة أو املتضمنة يف النصالتعرف عىل االفرتاضات. 

 تحري التحيز أو التحامل. 

 التعرف عىل املغالطات املنطقية. 

 الـسـتدالل ـمـن لتـعـرف ـعـىل أوـجـه التـنـاقض أو ـعـدم االتـسـاق يف مـسـار عملـيـة اا

 .املقدمات أو الوقائع

 ديد درجة قوة الربهان أو اإلدعاءتح. 

وقد ميارس الفرد التفكري الناقد بأن يتحرى مواقع التحيز أو التنـاقض يف نـص معـني 

 . دون غريهام من مهارات التفكري الناقد األخرى
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ًمن مهارات التفكري الناقد التي أوردهـا بـاير بعـدا تحليليـا وتضم كل مهارة  ًوبعـدا ً

 ً.تقييميا

 .لفرد الذي ميارسه التفكري الناقد يستلزم إصدار حكم من جانب ا -2

ل املنظمـة  التفكري الناقد يحتاج إىل مهارة يف استخدام قواعد املنطق واالستدال -3

 .لألمور

رات التفكـري التـي ميكـن تعلمهـا  التفكري الناقد ينطوي عىل مجموعة من مهـا -4

 .ب عليها وإجادتهاوالتدر

 :املفكر الناقدخصائص 

ًماذا نعني عندما نقول بـأن فالنـا يفكـر تفكـريا ناقـدا؟ لإلجابـة عـن هـذا السـؤا ً ل ً

هـا بـاحثون دات البارزة التي أوريوكلقامئة من الخصائص والسوإلعطاء فكرة مبسطة، نورد 

ًفكـر تفكـريا ناقـدا متخصصون يف وصـف الشـخص الـذي ي ً )Ennis، 1962، 1985; Har-

nadek، 1976( وهي كام ييل ؛ : 

 منفتح عىل األفكار الجديدة. 

 يف أمر عندما ال يعرف شيئا عنهال يجادل ً. 

 تاج إىل معلومات أكرث حول يشء مايعرف متى يح. 

  البد أن تكون صحيحة "  و نتيجة "رمبا تكون صحيحة " يعرف الفرق بني نتيجة". 

 ًكارا مختلفة حول معاين املفرداتيعرف بأن لدى الناس أف. 

 خطاء الشائعة يف استدالله لألموريحاول تجنب األ. 

 يبدو غري معقول أو غري مفهوم لهيتساءل عن أي يشء . 

 فكري العاطفي عن التفكري املنطقييحاول فصل الت. 
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 نقـل خـرون وعـىل ًيحاول بناء مفرداته اللغوية بحيث قادرا عىل فهـم مـا يقولـه اآل

 .أفكاره بوضوح

 ند توافر أدلة وأسباب كافية لذلكًيتخذ موقفا أو يتخىل عن موقف ع. 

 نب املوقف بنفس القدر من األهميةيأخذ جميع جوا. 

 يبحث عن األسباب والبدائل. 

 ونات املوقف املعقد بطريقة منظمةيتعامل مع مك. 

 مصادر علمية موثوقة ويشري إليهايستخدم . 

 ة األساسية أو جوهر املوضوعلنقط صلة بايبقى عىل. 

 يعرف املشكلة بوضوح. 

يسـتطيع أن يـتعلم أن كـل شـخص  ) Harnadek، 1976، 1979( وتعتقد هارندك 

ًكيـف يفكـر تفـكـريا ناقـدا إذا أتيحـت ـلـه فـرص التـدرب واملامرـسـة الفعليـة يف الـصـفوف  ً

بارش والرسيـع لفكـرة مـا يعـد الدراسية، وأن مجرد االنتقال من حالة املوافقة أو الرفض امل

 . خطوة إيجابية يف اتجاه تنمية مهارات التفكري الناقد لدى الطلبة

ًوعليه، فإن واجب املعلم أن يوفر لطلبته مناخا تعليميا مشجعا ال يشـعرون فيـه  ً

وهنا البد من إبراز الدور الذي تلعبه العوامل الشخصية يف التفكري . باإلحراج أو التهديد

ومـن األمثلـة عـىل ذلـك . ألن ال مصطلح قد يعرف بصـيغة املوضـوعية الصـارمةالناقد، 

القول بأن التفكري الناقد بشكله الصحيح هـو تفكـري موضـوعي متحـرر مـن أثـر القـيم 

بينام يشري بعض الباحثني يف تفريقهم بني التفكـري الناقـد والحـل املوضـوعي . الشخصية

ضمن عنارص مـن القـيم والعواطـف واألحكـام العلمي للمشكلة إىل أن التفكري الناقد يت

 وحقيقة األمر أنه يصعب الفصل بني العوامـل املوضـوعية والشخصـية يف أي . الشخصية
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ًعمل يستهدف املعرفة، وأن القوة الدافعة التي تثـري التفكـري الناقـد وتبقـى عليـه غالبـا 

 . واتجاهات ودافعيةمتجذرة يف القيم واالستعدادات واملكونات الشخصية للفرد من ميول 

عـن هـذا االتجـاه بتأكيـده عـىل أن التفكـري الناقـد  ) Meyer، 1991( ويعرب مـاير 

 :ينطوي عىل بعدين مهمني هام

 بعد معريف يستدعي وجود منظور أو إطـار لتحليـل القضـايا واملـواد املرتبطـة  -1

 .ن ميادين املعرفةمبيدان م

 :بعد انفعايل يضم العنارص اآلتية  -2

  طة بإثارة األسئلةالعامة املرتباالتجاهات. 

 ق املؤقت إلصدار األحكام الشخصيةالتعلي. 

 الجة املسائل الغامضة واملتشابكةاالستمتاع مبع. 

 :لتفكري الناقدمهارات ا

بالنظر إىل تعدد االتجاهات النظرية يف دراسة التفكري الناقد وتعريفه، فإن الباحـث 

اقد يف املراجع املختصة، نورد يف ما ييل قامئة تضم قد يجد قوائم عديدة ملهارات التفكري الن

 :معظم هذه املهارات

 ا واإلدعاءات أو املزاعم القيميةالتمييز بني الحقائق التي ميكن إثباته. 

 رتبطة باملوضوع وغري املرتبطة بهالتمييز بني املعلومات واإلدعاءات واألسباب امل. 

 يد مستوى دقة الرواية أو العبارةتحد. 

 املعلومات مصداقية مصدرتحديد . 

 اءات والحجج أو املعطيات الغامضةالتعرف عىل اإلدع. 

 ف عىل االفرتاضات غري املرصح بهاالتعر. 



 

245 

y

 تحري التحيز. 

 التعرف عىل املغالطات املنطقية. 

 اق يف مسار التفكري أو االستنتاجالتعرف عىل عدم االتس. 

 تحديد قوة الربهان أو اإلدعاء. 

  أرضية سليمة للقيام بإجراء عميلاملوضوع وبناء اتخاذ قرار بشأن. 

 التنبؤ مبرتبات القرار أو الحل. 

هـذه القامئـة مـن املهـارات يف ثـالث مجموعـات  ) Ennis، 1985( ويلخص إنـس 

 :رئيسة، هي

 .لة وتوضيحها بدقة تعريف املشك -1

 .ستدالل املعلومات ا -2

 .استنتاجات معقولة حل املشكلة واستخالص  -3

مهـارات التفكـري  ) Udall & Danies، 1991( حثان أودل ودانيـالز كام يصنف البا

 :الناقد يف ثالث فئات عىل النحو اآليت

  Inductive Thinking Skills مهارات التفكري االستقرايئ  -1

التفكري االستقرايئ هو عملية استدالل عقـيل، تسـتهدف التوصـل إىل اسـتنتاجات أو 

. فرة أو املعلومات التـي تقـدمها املشـاهدات املسـبقةتعميامت تتجاوز حدود األدلة املتوا

فلو شاهدت وأنت يف طريقك إىل العمـل سـياريت أجـرة صـغريتني تقطعـان إشـارة ضـوئية 

جميـع سـائقي سـيارات : " حمراء، ثم وصفت الحادثة لصديق لك وأنهيت كالمـك بـالقول

ن قـد تجـاوزت حـدود ، فإنك تكو"األجرة الصغرية مستهرتون ال يراعون اإلشارات الضوئية 

املعلومة التي انطبقت يف حقيقة األمر عىل سائقني فقط، وعممتها عىل فئة ساقي سيارات 

 .غرية دون استثناءاألجرة الص
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من الواضح هنا أن االستنتاج الـذي توصـلت إليـه هـو اسـتنتاج اسـتقرايئ ال ميكـن 

كـن أن يبلغـه اسـتنتاج ضامن صحته باالعتامد عىل الدليل املتوافر بني يديك، وأقىص مـا مي

التـدخني سـبب رئـيس " ومثل ذلـك القـول بـأن . ًكهذا هو االحتاملية يف أن يكون صحيحا

، إن هـذا االسـتنتاج قـد تـم التوصـل إليـه رمبـا بعـد مالحظـة ماليـني "لإلصابة بالرسطان 

ًالحاالت، ومع ذلك فإن االحتامل قـائم دامئـا بـأن ال يكـون التـدخني سـببا رئيسـا  ً ة لإلصـابً

 .بالرسطان

ًوهـكـذا يتـضـح أن التفـكـري االـسـتقرايئ ـيـذهب دامـئـا إىل ـمـا ـهـو أبـعـد ـمـن ـحـدود 

املعلومات املعطاة أو الدليل املائل أمام املستقرئ، وجل ما يطمح إليه هو اتخاذ الدليل أو 

ًاملعلومات املتوافرة سندا مرجحا لالستنتاجات مبعنى أنه إذا كانت املعلومات أو الفـروض . ً

ومـن غـري املمكـن . وعة صحيحة، تكون االستنتاجات صـحيحة عـىل وجـه االحـتاملاملوض

ـع  ـة أو جـم ـق املالحـظ ـن طرـي ـة ـع ـتقرايئ بـصـورة وافـي ـتدالل االـس ـة يف االـس ـات النتيـج إثـب

خذ مثالً رشكات التأمني التي تقرر فرض أقسـاط أعـىل عـىل السـائقني الشـباب . املعلومات

إن االستنتاج . علومات مسحية شملت أالف الحوادثًاستنادا إىل نتائج دراسات تحليلية وم

الذي توصلت إليه رشكات التأمني بأن السائقني الشباب أكرث عرضة للحـوادث مـن غـريهم 

ًهو استنتاج استقرايئ يرتب التزامات مالية عىل السائقني يف املستقبل استنادا إىل معلومات 

 :الستنتاج فأمامنا طريقانوإذا أردنا أن نتحدى هذا ا. عن السائقني يف املايض

ًأن نتحدى الدليل الذي استند إليه االستنتاج مع أن األمل ضعيف جدا يف هذه الحالة،  - أ

 .ومات رسمية وافيةألن املعلومات التي جمعتها رشكات التأمني هي معل
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أن نتحدى االستنتاج نفسه عىل أرضـية االفـرتاض بـأن معـدل الحـوادث يف املـايض   - ب

ويف هـذا الصـدد أشـار العلـامء . رضورة عىل حاله يف املستقبلسوف لن يستمر بال

والفالسفة إىل مشكلة االستقراء التـي تـتلخص يف حقيقـة أن البـاب يظـل مفتوحـا 

ًل مدروسا وقويالالعرتاض عىل استنتاجاته مهام كان الدلي ً. 

ًولكن ينبغي أن ال يفهم من ذلـك أن علينـا تجنـب التفكـري االسـتقرايئ، نظـرا ألنـه 

ـاي ًلـعـب دورا مـهـام يف حياتـن ـادرين ـعـىل التعـمـيم وتـجـاوز ـحـدود . ً ـفـنحن إذا مل نـكـن ـق

إن التفكـري . املعلومات املتوافرة لدينا، فلن نتمكن من فهم نواميس الطبيعـة أو اكتشـافها

االستقرايئ بطبيعتـه موجـه الستكشـاف القواعـد والقـوانني، كـام أنـه وسـيلة مهمـة لحـل 

. اد حلول جديـدة ملشـكالت قدميـة، أو تطـوير فـروض جديـدةاملشكالت الجديدة، أو إيج

ًوعوضا عن تجنب االستقراء، علينا أن نتعامل مـع مشـكلة االسـتقراء املشـار إليهـا بجعـل 

استنتاجاتنا موثوقة إىل أقىص درجة ممكنة، وذلك بالحذر يف إطالق التعميامت أو تحميـل 

 .وع يف الخطأ الوقاملعلومات املتوافرة أكرث مام تحتمل خوفا من

  :Deductive Thinking Skillsمهارات التفكري االستنباطي -2

التفكري االستنباطي هو عملية استدالل منطقي، تستهدف التوصـل السـتنتاج مـا أو 

ويأخـذ . معرفة جديدة باالعتامد عىل فـروض أو مقـدمات موضـوعة ومعلومـات متـوافرة

م الجزء األول منه فرضا أو أكـرث ميهـد الربهان االستنباطي شكل تركيب رمزي أو لغوي، يض

مبعنى أنه إذا كانت الفروض أو املعلومات الواردة يف . الطريق للوصول إىل استنتاج محتوم

. ًالجزء األول من الرتكيب صادقة، فالبد أن يكون االستنتاج الذي ييل يف الجزء الثاين صـادقا

 :ولتوضيح ذلك نورد املثال اآليت
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/ الفروض 

 املقدمات

 جميع الرياضيني أناس لديهم عضالت مفتولة. 

 جميع العبي التنس األريض املحرتفني رياضيون. 

جمـيـع العـبـي الـتـنس األريض املحرتـفـني أـنـاس ـلـديهم عـضـالت   االستنتاج

 .مفتولة

إذا تفحصنا مكونات الربهـان االسـتنباطي أعـاله، لوجـدنا أن الفـرض األول يؤسـس 

 والعضالت املفتولة، بيـنام يؤسـس الفـرض الثـاين عالقـة عالقة مطلقة بني جميع الرياضيني

أمـا االسـتنتاج فلـم . مطلقة بني جميع العبي التنس األريض املحرتفني وبني كـونهم رياضـني

يخرج عن حدود املعلومات الواردة يف الفرضني األول والثاين وشـمل جميـع العبـي التـنس 

 الفرضان بطريقة تجعل من االسـتنتاج لقد صيغ. األريض املحرتفني دون غريهم من الالعبني

فـإذا كـان العبـو التـنس . ًالذي تم استنباطه أمرا غري قابل للنقـاش مـن الناحيـة املنطقيـة

األريض املحرتفون رياضيني وكان الرياضيون ذوي عضالت مفتولة، فإن العبي التنس األريض 

 .ن عضالتهم مفتولةالبد أن تكو

هو تقديم دليل يتبعـه ويرتتـب عليـه بـالرضورة إن الهدف من الربهان االستنباطي 

استنتاج مقصود بعينه، إما صدق الربهان من عدمه فيمكن تحديده بصـورة أساسـية عـن 

ًفالبناء الذي ال يحقق صدق االستنتاج يجعل الربهان زائفـا . طريق فحص بنائه أو مكوناته

 :نباطي اآليتحتى لو كانت فروضه أو مقدماته صادقة، الحظ بناء الربهان االست
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ــــــــــــروض  / الـف

 املقدمات

 صادق .                    ( جميع الكالب حيوانات( 

 صادق .                     ( جميع القطط حيوانات( 

 )كاذب .                    ( ًإذا، جميع الكالب قطط  االستنتاج

لة هـي يف بنـاء فالفرضان األول والثاين هنا صادقان ولكن االستنتاج كـاذب، واملشـك

الربهان الـذي وضـع الكـالب والقطـط تحـت اململكـة الكـربى للحيوانـات دون أن يوضـح 

وهكذا يتضـح أن بعـض أمنـاط الرباهـني . العالقة بني الصنفني الفرعيني ضمن هذه اململكة

االستنباطية تنطوي عىل خلل يف البناء، وبالتايل تقيم عىل أنها غري صحيحة، وبعضها اآلخـر 

 .رتتبة عىل فروضهًاؤه سليام يضمن صدق االستنتاجات امليكون بن

أما أبسط أشكال الربهان االستنباطي فهي تلك التي تأيت عىل صورة قيـاس منطقـي 

، وتتكـون مـن فـرض رئـيس أو مقدمـة كـربى وفـرض Hypothetical Syllogismافرتايض 

 .جة مستنبطة منهامفرعي أو مقدمة صغرى ونتي

 :لقياس املنطقي االفرتايضومن األشكال الصحيحة ل

 :ً أن يأيت الفرض الفرعي مؤكدا ملقدمة الفرض الرئيس، مثل-أ

 .إذا أمطرت، تكون السامء ملبدة بالغيوم  مقدمة كربى/ فرض رئيس 

فــرض فرعــي غــري مؤكــد 

 ملقدمة الفرض الرئيس

 السامء متطر. 

 .ًإذا، فالسامء ملبدة بالغيوم  نتيجة
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ً مناقضا للشق الثـاين مـن الفـرض الـرئيس املرتتـب عـىل  أن يأيت الفرض الفرعي-ب

 :مقدمته، مثل

 .لو أخذ محمد الدواء، لكان قد شفي  مقدمة كربى/ فرض رئيس 

فرض فرعي منـاقض ملرتتـب 

 مقدمة الفرض الرئيس

 مل يشف محمد. 

 .ًإذا، مل يأخذ محمد الدواء  نتيجة

 :ومن األشكال غري الصحيحة للقياس املنطقي االفرتايض

ً أن يأيت الفرض الفرعي مناقضا أو مخالفا ملقدمة الفرض الرئيس، مثل-أ ً: 

 .إذا أمطرت، تكون السامء ملبدة بالغيوم  مقدمة كربى/ فرض رئيس 

ـفـرض فرـعـي مؤـكـد ملقدـمـة 

 الفرض الرئيس

 السامء متطر. 

 .ًإذا، فالسامء ليست ملبدة بالغيوم  نتيجة

 مل يقـرر أن السـامء تكـون ملبـدة وعلة زيف الربهـان هنـا أن الفـرض الـرئيس

 .م فقط عندما متطربالغيو

ًأن يأيت الفرض الفرعـي مؤكـدا ملرتتـب الشـق األول مـن الفـرض الـرئيس،  - أ

 :مثل
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 .لو أخذ محمد الدواء، لكان قد شفي  مقدمة كربى/ فرض رئيس 

ـفـرض فرـعـي مؤـكـد ملرتـتـب 

ــرض  ــن الـف ــق األول ـم الـش

 الرئيس

 شفي محمد. 

 .خذ محمد الدواءًإذا، فقد أ  نتيجة

تنـاول الـدواء ًوهنا أيضا مل يقرر الفرض الرئيس عىل وجه اليقني أن الشفاء مرهون ب

 .فقط

وهناك شكل ثالث ال تكون العالقات فيه واضـحة بـني الفرضـني الـرئيس والفرعـي، 

 :ولتوضيح ذلك نورد املثال اآليت. وبالتايل ال ميكن اشتقاق نتيجة صائبة منهام

 .إذا أمطرت، سوف تؤجل املباراة  دمة كربىمق/ فرض رئيس 

 .تنبأ مكتب األرصاد الجوية بأنها ستمطر  فرق فرعي

 .ًإذا، سوف تؤجل املباراة  نتيجة

إن الفرض الفرعي ال ينص بشكل قاطع عىل أن األمطار مؤكدة، والفرق واضـح بـني 

وال لتوصـل إليهـا باطلـة وبالتايل فإن النتيجة التي تم ا. حالة التقرير وحالة الشك أو التنبؤ

 .تستقيم مع الفروض

ًوتجدر اإلشارة إىل أن استخدامنا ألسلوب االستدالل االستنباطي يفـوق كثـريا 

 ما قد يتبادر للـذهن، ذلـك أن الكثـري مـام يعرفـه كـل واحـد منـا قـد تـم تعلمـه 
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نـاه عن طريق االستنباط من أشياء أخرى نعرفها، ولـو أن معرفتنـا مقصـورة عـىل مـا تعلم 

 . ً وكيفاًبشكل مبارش ورصيح لكانت بال شك محدودة كام

إن االستدالل عن طريـق االسـتنباط املنطقـي عمليـة تفكـري مركبـة تضـم مهـارات 

 :التفكري اآلتية

 استخدام املنطق. 

 التعرف عىل التناقضات يف املوقف. 

 تحليل القياس املنطقي. 

 مئة عىل إدراك العالقات املكانيةحل مشكالت قا. 

 :Evaluative Thinking Skillsهارات التفكري التقييمي  م -3

التفكري التقييمي يعني النشاط العقيل الـذي يسـتهدف إصـدار حكـم حـول قيمـة 

 . األفكار أو األشياء وسالمتها ونوعيتها

بأنها القدرة عىل التوصـل " القدرة عىل التقييم  ) " Meeker، 1969( وتعرف ميكر 

 . أحكام حول املحكات والحلول والبدائل واختيار أفضلهاإىل اتخاذ قرارات وإصدار 

وقد طور عدد من الباحثني قوائم تقدير لقياس مهارات التفكري التقييمي أو القدرة 

 Structure يف البناء العقيل Guilfordعىل التقييم باالعتامد عىل مكونات منوذج جيلفورد 

of Intellectة ميكـر  ومن األمثلة عىل ذلـك مقيـاس الباحثـ )Meeker، 1969 (  ومقيـاس

ومقياس  ) Feldhusen، Houtz & Ringenbach، 1972( جامعة بريدو يف حل املشكالت 

  ).Runco & Smith، 1992( رنكو وسميث 
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 :مكونات التفكري التقييمي 

 :ويتكون التفكري التقييمي من ثالث مهارات أساسية

 :ية إصدار األحكام وتضميها عمل إيجاد محكات أو معايري تستند إل-أ

 عىل القضايا واملشكالت املركزيةالتعرف . 

 التعرف عىل االفرتاضات األساسية. 

 تقييم االفرتاضات. 

 التنبؤ باملرتتبات عىل فعل ما. 

 التتابع يف املعلومات. 

 سرتاتيجيات بديلةالتخطيط ال. 

 :دعاءات، ويضم  الربهان أو إثبات مدى دقة اال-ب

  مصدر املعلومات عن طريق التحري حـول مصـداقية املرجـع الحكم عىل مصداقية

سمعة املؤلف أو الكاتب، ودقته، ومجال تخصصه، ودرجة االتفاق بينـه وبـني : املكتوب، مثل

 .الح أو أغراض شخصية وراء كتاباتهمصادر أخرى للمعلومات، والتحقق من عدم وجود مص

 هدة والحكم عىل تقارير املشاهداتاملشا. 

  تحيز واألمناط واألفكار املبتذلةالتحري جوانب. 

 التعرف عىل اللغة املشحونة. 

 تصنيف املعلومات. 

 الواردة وغري الواردة يف املوقفتحديد األسباب . 

 قارنة أوجه الشبه وأوجه االختالفم. 

 اهني واملناظراتتقييم الحجج أو الرب. 
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 : ويندرج تحته،ً التعرف عىل األخطاء أو األفكار املغلوطة منطقيا وتحديدها-جـ 

 التفريق بني الحقائق واآلراء. 

 ىل املعلومات ذات الصلة باملوضوعالتعرف ع. 

 الواهي أو االستنتاجات املغلوطةالتعرف عىل االستدالل العقيل . 

 :لتفكري الناقدمعايري ا

 املتفـق عليهـا لـدى البـاحثني يف ةيقصد مبعايري التفكري الناقد تلك املواصفات العام

ً، والتي تتخذ أساسا يف الحكم عىل نوعية التفكري االستداليل أو التقييمي الذي مجال التفكري

وهـي مبثابـة موجهـات لكـل مـن . ميارسه الفرد يف معالجته للمشكلة أو املوضوع املطروح

املعلم والطالب، ينبغي مالحظتها وااللتزام بها يف تقييم عملية التفكري بشكل عام والتفكري 

ًوحتى تصبح هذه املعايري جزءا مكمـالً لنشـاطات التفكـري يف املوقـف . الناقد بشكل خاص

يف تواصله مع الطلبة ويف معالجته للمشكالت ب عىل املعلم أن يراقب نفسه التعليمي، يج

ًواألسئلة التوضيحية، حتى يكون سلوكه منوذجا يحتذى به من قبل طلبتـه وهـم ميارسـون 

يتابع استجابات طلبتـه وحـواراتهم بكـل اهـتامم، كام يجب عىل املعلم أن . عملية التفكري

و أكـرث مـن هـذه املعـايري، ويتوقف ملناقشتهم كلام دعت الحاجة إىل تأكيد أهمية واحد أ

ومن أبرز هذه املعايري ما أورده الباحثـان . لوها كحاجة أساسية لسالمة تفكريهمحتى يتمث

 :، ونعرضه يف ما ييل )Elder & Paul، 1996( ايلدر وبول 

 :Clarity الوضوح  -1

يعد الوضوح من أهم معايري التفكري الناقد باعتباره املـدخل الـرئيس لبـاقي 

 فإذا مل تكن العبارة واضـحة، فلـن نسـتطيع فهمهـا ولـن نسـتطيع معرفـة . املعايري
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. مقاصد املتكلم أو الطالب، وبالتايل لن يكون مبقدورنا الحكم عليهـا بـأي شـكل مـن األشـكال 

ملعلم طلبته عىل االلتزام بوضوح العبارات يف اسـتجاباتهم، ينصـح باإلكثـار مـن وحتى يدرب ا

ومـن بـني األسـئلة املالمئـة لـذلك . األسئلة االستيضاحية عندما ال تكون عبارات الطلبة واضحة

 :نذكر ما ييل

 هل تستطيع أن تفحص هذه النقطة بصورة أوسع؟ 

 هل ميكن أن تعرب عن الفكرة بطريقة أخرى؟ 

 ن أن تعطيني مثاال عىل ما تقول؟هل ميك 

  ؟" .... "ماذا تقصد بقولك 

 :Accuracyالصحة   -2

وقـد تكـون العبـارة واضـحة . يقصد مبعيار الصحة أن تكون العبارة صـحيحة وموثقـة

دون أن " سنة 100 يعمرن أكرث من معظم النساء يف لبنان: " أن نقولولكنها ليست صحيحة، ك

هـا ريومن األسئلة التي ميكن أن يث. سمية أو معلومات موثقةيستند هذا القول إىل إحصاءات ر

 :املعلم الستقصاء درجة صحة العبارة

 هل ذلك صحيح بالفعل؟ 

 كيف ميكن أن نفحص ذلك؟ 

 من أين جئت بهذه املعلومة؟ 

 كيف ميكن التأكد من صحة ذلك؟ 

 :Precision الدقة  -3

 املعالجـة يقصد بالدقة التفكـري بصـورة عامـة اسـتيفاء املوضـوع حقـه مـن

  "  ويعرف هذا املعيار يف فنون البالغـة العربيـة ب. والتعبري عنه بال زيادة أو نقصان

وعليـه، . ، ومعناها أن تكون األلفاظ عىل قدر املعنى أو الفكـرة بالضـبط"املساواة 

ًمن حشـوا للكـالم أو بـرتا ضـفإن معيار املسـاواة ال يتحقـق يف عبـارة إذا كانـت تت ً 
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، "اإليجـاز  "  ، بيـنام توصـف يف حالـة البـرت ب"األطنـاب   "   بارة يف حالة الحشو بوتوصف الع. له

 . للضبط واألحكاموتفتقر يف الحالتني

 :ويستطيع املعلم أن يوجه الطلبة لهذا املعيار عن طريق السؤالني اآلتيني

          يف حالبة اإلطناب ( ًهل ميكن أن تكون أكرث تحديدا؟( 

 اإلنجاز الشديد يف حالة ( فصيالت أكرث؟      هل ميكن أن تعطي ت.( 

 :Relevanceالربط   -4

يعني الربط مدى العالقة بـني السـؤال أو املداخلـة أو الحجـة أو العبـارة مبوضـوع 

وميكن للمعلم أو الطالب أن يحكـم عـىل مـدى االرتبـاك أو . النقاش أو املشكلة املطروحة

بني مـا يثـار حولهـا مـن أفكـار أو أسـئلة عـن  و– موضوع االهتامم –العالقة بني املشكلة 

 :طريق مالحظة املؤرشات اآلتية

 هل تعطي هذه األفكار أو األسئلة تفصيالت أو إيضاحات للمشكلة؟ 

 هل تتضمن هذه األفكار أو األسئلة أدلة مؤيدة أو داحضة للموقف؟ 

ة بهـا، وحتى يتسنى التمييز بني العنارص املرتبطة باملشـكلة والعنـارص غـري املرتبطـ

 .وع بكل دقة ووضوحالبد من تحديد طبيعة املشكلة أو املوض

 :Depth العمق  -5

ري ـمـن األـحـوال إىل العـمـق ـثـتفتـقـر املعالـجـة الفكرـيـة للمـشـكلة أو املوـضـوع يف ك

 . أو تشعب املوضوعكلةشاملطلوب الذي يتناسب مع تعقيدات امل

ـة ا ـدة نتيـج ـكلة معـق ـدخني مـش ـكلة الـت ـإن مـش ـال ـف ـبيل املـث ـىل ـس ـا وـع رتباطاتـه

" التدخني ضار بالصحة " فإذا استخدمنا عبارة . ومضاعفاتها التي تتجاوز الفرد إىل املجتمع

لحث املراهقني أو الشباب عىل عدم التـدخني أو تركـه، ثـم توقفنـا عنـد هـذا الحـد، فـإن 

تفكرينا ينقصه العمق املطلوب ملعالجة املشكلة، بـالرغم مـن أن العبـارة واضـحة ودقيقـة 

 .ومرتبطة باملوضوعة ومحكم
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 :Breadthاالتساع   -6

يوصف التفكري الناقد باالتساع أو الشمولية عندما تؤخذ جميع جوانب املشـكلة أو 

 : التايلنوعالولتقييم مدى توافر هذا املعيار، ميكن إثارة عدة أسئلة من . املوضوع باالعتبار

 هل هناك حاجة ألخذ وجهة نظر أخرى باالعتبار؟ 

 و جهات ال ينطبق عليها هذا الوضع؟هل هناك جهة أ 

 هل هناك طريقة أخرى ملعالجة املشكلة أو السؤال؟ 

 :Logic املنطق  -7

وعندما يقال بـأن . ًمن الصفات املهمة للتفكري الناقد أو االستدالل أن يكون منطقيا

ًفالنا يفكر تفكريا منطقيا، فإن صفة  ً  هي املعيار الذي اسـتند إليـه الحكـم عـىل" املنطق " ً

تنظيم األفكـار وتسلسـلها وترابطهـا بطريقـة " التفكري املنطقي   "   ويقصد ب. نوعية التفكري

وميكـن إثـارة األسـئلة اآلتيـة . تؤدي إىل معنى واضح، أو نتيجة مرتتبة عىل حجـج معقولـة

 :للحكم عىل منطقية التفكري

 هل ذلك معقول؟ 

 هل يوجد تناقض بني األفكار أو العبارات؟ 

 املقدمات تؤدي إىل هذه النتيجة بالرضورة؟هل املربرات أو  

 التفكري اإلبداعي 

 :فكري اإلبداعيتعريف الت

ـة يف ـة قوـي ـه رغـب ـادف توجـه ـب وـه ـيل مرـك ـاط عـق ـداعي نـش ـري اإلـب  التفـك

ويتميـز . ً البحث عن حلول أو التوصـل إىل نـواتج أصـيلة مل تكـن معروفـة سـابقا

ي عىل عنـارص معرفيـة وانفعاليـة التفكري اإلبداعي بالشمولية والتعقيد، ألنه ينطو

 ويستخدم الباحثون تعبريات متنوعـة . وأخالقية متداخلة تشك حالة ذهنية فريدة
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" التفكـري املنـتج " وتلخصه من الناحية اإلجرائيـة مثـل " التفكري اإلبداعي " تقابل مفهوم  

Productive التفكري املتباعد "  و "Divergent التفكري الجانبي "  و." 

 :فكري اإلبداعيارات التمه

 :هياته التي حاول الباحثون قياسها، و قدرمهارات التفكري اإلبداعي 

 :Fluencyالطالقة : أوالً

ـار أو  ـدائل أو املرتادـفـات أو األفـك ـري ـمـن الـب ـد ـعـدد كـب وتعـنـي الـقـدرة ـعـىل تولـي

وهـي . دهااملشكالت أو االستعامالت عند االستجابة ملثري معني، والرسعة والسهولة يف توليـ

. يف جوهرها عملية تذكر واستدعاء اختيارية ملعلومات أو خربات أو مفاهيم سـبق تعلمهـا

ويف مـا يـيل تفصـيل . وقد تم التوصل إىل عدة أنواع للطالقة عن طريـق التحليـل العـاميل

 :لهذه األنواع مع أمثلة عليها

 :لفظية أو طالقة الكلامت، مثل الطالقة ال-أ

  م" وتنتهي بحرف " م " بدأ بحرف من الكلامت التي تاكتب أكرب عدد ممكن. 

 ن ، أ،ك: " اكتب أكرب عدد ممكن من الكلامت التي تضم األحرف الثالث التالية ." 

 ج "  من أربعة أحرف وتبدأ بحرف هات أكرب عدد ممكن من الكلامت املكونة." 

 :ة، مثلطالقة املعاين أو الطالقة الفكري - ب

 علبة البيبيس  "  مكنة لمات املاذكر جميع االستخدا." 

 عدد سكان األردن مبقدار الضعفنياذكر كل النتائج املرتتبة عىل زيادة . 

 لعناوين املناسبة ملوضوع القصةأعط أكرب عدد ممكن من ا... 
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  48اكتب أكرب عدد ممكن من النتائج املرتتبة عـىل مضـاعفة طـول اليـوم ليصـبح 

 .ساعة

 :املرونة: ًنياثا

 تويل أفكار متنوعة ليست من نوع األفكار املتوقعة عادة، وتوجيه وهي القدرة عىل

واملرونـة هـي عكـس الجمـود . أو تحويل مسار التفكري مع تغري املثري أو متطلبات املوقف

ما تستدعي ًالذهني، الذي يعني تبني أمناط ذهنية محددة سلفا وغري قابلة للتغري حسب 

 .الحاجة

تلقائية، واملرونة التكيفية، ومرونة إعادة التعريـف أو املرونة ال: ومن أشكال املرونة

 :ومن األمثلة عليها. التخيل عن مفهوم أو عالقة قدمية ملعالجة مشكلة جديدة

 ًقصريا ال يحتوي عىل أي فعل ماضاكتب مقاال ً. 

 الخفيفة جدافكر يف جميع الطرق التي ميكن أن تصممها لوزن األشياء .ً 

نصب عىل تنـوع األفكـار أو االسـتجابات، بيـنام يرتكـز ويالحظ هنا أن االهتامم ي

 .لتنوعاالهتامم بالنسبة للطالقة عىل الكم دون الكيف وا

 :Originalityاألصالة : ًثالثا

ًاألصالة هي أكرث الخصائص ارتباطا باإلبداع والتفكري اإلبداعي، واألصالة هنـا مبعنـى 

تعريفـات التـي تركـز عـىل النـواتج ة والتفرد، وهـي العامـل املشـرتك بـني معظـم اليالجد

ولكن املشكلة هنا هي عـدم وضـوح الجهـة . اإلبداعية كمحك للحكم عىل مستوى اإلبداع

هل هي نواتج الراشدين؟ أم نواتج املجتمع العمـري؟ : ًاملرجعية التي تتخذ أساسا للمقارنة

 ما يحقق رشط أم النواتج السابقة للفرد نفسه؟ كيف لنا أن نعرف أن فكرة أو حال ملشكلة

 األصالة؟



 

260 

y

وماذا لو توصل اثنان يف بلـدين متباعـدين إىل حـل إبـداعي ملشـكلة مـا يف أوقـات 

 ًمتقاربة؟ أال يستحق الثاين وصف املبدع ألنه جاء متأخرا يف إنجازه؟

وتجدر اإلشارة هنا إىل أن االتجاهات اإلنسانية والبيئية تتبنى وجهـة النظـر القائلـة 

مبعنى أن األصالة . ًصية السابقة للفرد أساسا للحكم عىل نوعية نواتجهباعتامد الخربة الشخ

 .ة الذاتية للفردليست صفة مطلقة، ولكنها محددة يف إطار الخرب

 :Elaborationاإلفاضة : ًرابعا

تعني القدرة عىل إضافة تفاصيل جديدة ومتنوعة لفكرة، أو حل ملشـكلة أو لوحـة 

 .إغنائها وتنفيذهاا ومن شأنها أن تساعد عىل تطويره

 :Sensitivity to Problemsالحساسية للمشكالت : ًخامسا

 .البيئة أو املوقفيقصد بها الوعي بوجود مشكالت أو حاجات أو عنارص ضعف يف 

 :فكري اإلبداعيعقبات الت

أشارت مراجـع عديـدة إىل وجـود عقبـات كثـرية ومتنوعـة تقـف يف طريـق تنميـة 

ورمبا كانت الخطوة األوىل التي يجـب أن ينتبـه . تفكري الفعالمهارات التفكري اإلبداعي وال

إليها املعلمون واملدربون واآلباء هي تحديـد هـذه العقبـات، حتـى ميكـن التغلـب عليهـا 

بفاعلية عند تطبيق الربنامج التعليمي أو التدريبي الذي يستهدف تنمية مهـارات التفكـري 

 ) Isaksen & Treffinger، 1985 ( وقـد صـنف الباحثـان اساكسـن وترفنجـر. اإلبـداعي

 :عقبات التفكري اإلبداعي يف مجموعتني رئيستني نوجزهام يف ما ييل
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 :عقبات الشخصيةال: أوالً

الثقة بالنفس عامل مهم يف التفكري اإلبداعي، ألن ضعف : ضعف الثقة بالنفس - أ

ملأمونـة االثقة بالنفس يقـود إىل الخـوف مـن اإلخفـاق وتجنـب املخـاطرة واملواقـف غـري 

 .عواقبها

إن النزعة لالمتثال إىل املعايري السائدة تعيق : Conformityامليل للمجاراة  - ب

استخدام جميع املدخالت الحسية، وتحد مـن احـتامالت التخيـل والتوقـع، وبالتـايل تضـع 

 .للتفكري اإلبداعيًحدودا 

تؤدي الرغبة القويـة يف النجـاح والحـامس الزائـد لتحقيـق : الحامس املفرط - ج

اإلنجازات إىل اسـتعجال النتـائج قبـل نضـوج الحالـة، ورمبـا القفـز إىل مرحلـة متـأخرة يف 

 . وقت أطولالعملية اإلبداعية دون استنفاذ املتطلبات املسبقة التي قد تحتاج إىل

يعني التشبع الوصول إىل حالـة مـن االسـتغراق الزائـد : Saturation التشبع  - د

والتشبع . يات الوضع الراهن، وعدم دقة املشاهداتالذي قد يؤدي إىل إنقاص الوعي بحيث

 . للفكرة أو املشكلة أو االختزان املرحيلIncubationحالة مضادة لالحتضان 

يقصد بـالتفكري النمطـي ذلـك النـوع مـن التفكـري املقيـد : التفكري النمطي - ذ

 وقد عده الباحثان اساكسن وترفنجر من أبرز عقبات. Habit-Bound Thinkingبالعادة 

 )،Isaksen & Treffinger, 1985( التفكري اإلبداعي 

مـن الخصـائص الرضوريـة لعمليـة التفكـري :عجزعدم الحساسية أو الشعور بـال - ر

وعندما تضعف الحساسـية نتيجـة عـدم . اإلبداعي اليقظة والحساسية املرهفة للمشكالت

 دود الفعـل ملـا يـدور اإلثارة أو قلة التحدي، فإن الشخص يصبح أكرث ميالً للبقاء يف دائرة ر
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مجـرد حوله، ويتخىل عن املبادأة يف استرشاق أبعاد املشكلة واالنشغال يف إيجاد حلول لهـا 

 .اإلحساس بها

تـرتبط هـذه الصـفة بالرغبـة يف التوصـل إىل :احـتامل الغمـوضالترسع وعدم  - ز

ة، جواب للمشكلة من خالل انتهاز أول فرصة سانحة، دون استيعاب جميع جوانب املشكل

ومـن املشـكالت . والعمل عىل تطوير بدائل أو حلول عـدة لهـا، ومـن ثـم اختيـار أفضـلها

إن . املرافقة لهذه الصفة عدم احتامل املواقف املعقدة أو الغامضة والتهرب من مواجهتهـا

الرغبة الجامحة عىل رشوط األمن والنظام الشخيص تضعف القدرة عـىل احـتامل املواقـف 

وتتجىل هذه الصفة لـدى األشـخاص الـذين . ري الواعدة بنتائج سارةالغامضة أو املواقف غ

 .ة يف صورة نهائيةيرصون عىل طرح أفكار عملية ومحسوس

وعنـد . كام يعد تأجيـل إصـدار األحكـام مـن الخصـائص املهمـة للتفكـري اإلبـداعي

 مامرسة عملية العصف الذهني مثال، ال يسمح بإصدار األحكام إال بعد استنفاذ كل فرصـة

 .يد األفكارممكنة لتول

عندما ترتسخ لدى الفرد أمناط وأبنية ذهنية معينة كانـت فعالـة  :نقل العادة - س

ًيف التعامل مع مواقف جديدة ومتنوعة، فإنه غالبا ما يتم تجاهل اسرتاتيجيات أخرى أكـرث 

ا ًلقـد كنـا دامئـا نفعـل هـذ: " ومن العبارات القاتلة التي تلخص هذه العقبة قولنا. فاعلية

 ".ة بهذه الطريقة ًكنا دامئا نحل املشكل" ، أو "بنجاح 

 :عقبات الظرفيةال: ًثانيا

يقصد بالعقبات الظرفية للتفكري اإلبداعي تلـك العقبـة املتعلقـة بـاملوقف ذاتـه أو 

 :ومن أهم هذه العقبات. بالجوانب االجتامعية أو الثقافية السائدة
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 :مقاومة التغري -أ

مة األفكار الجديدة والحفاظ عىل الوضع الراهن بوسـائل عديـدة، هناك نزعة عامة ملقاو

ًخوفا من انعكاساتها عىل أمن الفرد واستقراره، وهنـاك مـن يعتـق بـأن الخـربة الحديثـة تشـكل 

ًتهديدا ملكتسباته وأوضاعه، ولذلك تجده يستجيب باستخدام العبارات القاتلة ألي فكرة جديدة، 

 :من مثل

 يف حل املشكلة تنجح هذه الطريقة لن. 

 ًهذه الفكرة سوف تكلف كثريا جدا ً. 

 مل يسبق أن فعلنا ذلك من قبل. 

 :الجدية والفكاهة عدم التوازن بني -ب

يعتقد البعض أن التفكري اإلبداعي تفكري منطقي وعقالين وعميل وجدي، وال مكـان فيـه 

مـا التخيـل والتأمـل فهـام ًوأن اللعب قد يكون مالمئا لألطفال، أ. للحدس والتأمل والتخيل واملرح

 كـل هـذه إن تنمية التفكـري اإلبـداعي تتطلـب نوعـا مـن التـوازن الـدقيق بـني. مضيعة للوقت

 .العنارص

 :وازن بني التنافس والتعاون عدم الت-ج

هناك حاجة للمزح بني روح التنافس وروح التعاون لكـل مـن الفـرد والجامعـة لتحقيـق 

ً منهام سببا يف فقدان االتصال باملشكلة الحقيقيـة يملفرط ألوقد يكون االعتبار ا. إنجازات قدمية

 .كري اإلبداعيأو التقدم يف حلها، ولذلك فإن التوازن بينهام رشط من رشوط التفكري املنتج أو التف

 :لتفكري الناقدمقارنة بني التفكري اإلبداعي وا

لناقد لسـبب رمبا كان من غري املمكن التمييز بني التفكري اإلبداعي والتفكري ا

 ًبـسـيط، ـهـو أن أي تفـكـري جـيـد يتـضـمن تقـيـيام للـجـودة أو النوعـيـة وإنـتـاج ـمـا 
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ميكن وصفه بالجدة، ومن الصعب أن ينشغل الدماغ بعملية تفكـري مركـب دون دعـم مـن 

 .تفكري مركبة أخرىعملية 

ًولكن نواتج التفكري تتنوع تبعا لنوع املهمة، وما إذا كانت تتطلب تفكريا إبداعيا ً  أو ً

ًتفكريا ناقدا  :ويف ما ييل مقارنة بني التفكري الناقد والتفكري اإلبداعي. ً

 التفكري اإلبداعي التفكري الناقد

 Divergentتفكري متشعب  Convergentتفكري متقارب 

 يتصف باألصالة يعمل عىل تقييم مصداقية أمور موجودة

ـىل  ـل ـع ـودة وال يعـم ـادئ املوـج ـل املـب يقـب

 تغيريها

 ا ينتهك مبادئ موجودة ومقبولةعادة م

يتـحـدد بالقواـعـد املنطقـيـة، وميـكـن التنـبـؤ 

 بنتائجه

ال يتحــدد بالقواعــد املنطقيــة، وال ميكــن 

 التنبؤ بنتائجه

 يتطلبان وجود مجموعة من امليول واالستعدادات لدى الفرد

 ميستخدمان أنواع التفكري العليا كحل املشكالت واتخاذ القرارات وصياغة املفاهي

 يظهر بوضوح الفرق بـني التفكـري Creative Breakthroughإن االخرتاق اإلبداعي 

فالتفكري الناقد محكوم بقواعـد املنطـق ويقـود إىل نـواتج ميكـن . الناقد والتفكري اإلبداعي

وألن مـا يـتم . التنبؤ بها، أما التفكري اإلبداعي فليس هناك قواعـد منطقيـة تحـدد نواتجـه

إنـه يشء . ًالخرتاق اإلبداعي يشء جديد وأصيل، فليس ممكنـا التنبـؤ بـهاكتشافه يف حالة ا

يف يحدث عىل يد شخص، وهذا كـل مـا يف األمـر، رغـم أن هنـاك بعـض العوامـل املعينـة 

 .حدوث االخرتاق
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 حل املشكالت اإلدارية

 :م حل املشكالتمفهو

ات ييف مراـجـع عـلـم اـلـنفس مبعـنـى الـسـلوك" ـحـل املـشـكالت "   يـسـتخدم تعـبـري 

والعمليات الفكرية املوجهة ألداء مهمة ذات متطلبات عقلية معرفية، وقـد تكـون املهمـة 

حل مسألة حسـابية أو كتابـة قصـيدة شـعرية أو البحـث عـن وظيفـة أو تصـميم تجربـة 

حل " مفهوم  ) Krulih & Rudnick، 1980( ويعرف الباحثان كروليك وورودنيك . علمية

ة يستخدم الفرد فيها ما لديه مـن معـارف مكتسـبة سـابقة بأنه عملية تفكريي" املشكالت 

ًومهارات من أجل االستجابة ملتطلبات موقف ليس مألوفا لـه، وتكـون االسـتجابة مببـارشة 

وقـد يكـون . عمل ما يستهدف حل التناقض أو اللبس أو الغموض الذي يتضـمنه املوقـف

وجود فجوة أو خلل يف مكوناتـه التناقض عىل شكل افتقار للرتابط املنطقي بني أجزائه، أو 

يشـري إىل مجهـودات النـاس " حـل املشـكالت " أن تعبـري  ) Schunk، 1991( ويرى شنك 

 . حل جاهز لتحقيقهلبلوغ هدف ليس لديهم

 : حل املشكالتاسرتاتيجيات

توصل عدد من الباحثني إىل تحديد بعض الخطوات العامة التـي ميكـن اسـتخدامها 

وقـد كـان للدراسـات التـي اسـتهدفت مالحظـة . فعالة ومنظمةيف حل املشكالت بطريقة 

ات الخرباء يف حل املشكالت وتحليل أساليبهم أثـر كبـري يف تأكيـد املنحـى التعليمـي يسلوك

وبغض النظر عن حقل التخصص أو املادة الدراسـية . املنهجي السرتاتيجيات حل املشكالت

 عنـد مواجهـة إتباعهـاخطوات التـي ميكـن ًالتي تقع فيها املشكلة، فإننا نقرتح عددا من ال

 :موقف املشكلة، نلخصها فيام يأيت
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دراـسـة وفـهـم عـنـارص املـشـكلة واملعلوـمـات اـلـواردة فيـهـا واملعلوـمـات الناقـصـة،  - أ

والحاـلـة الراهـنـة والـصـعوبات أو ) الـهـدف ( وتحدـيـد عـنـارص الحاـلـة املرغوـبـة 

 . التي تقع بينهامالعقبات

 .ر واستنتاجات أولية لحل املشكلة تجميع معلومات وتوليد أفكا - ب

يـنـة يـجـري تحلـيـل األفـكـار املقرتـحـة واختـيـار األفـضـل منـهـا يف ـضـوء مـعـايري مع -ج

 .تحديدها

 .ع خطة حل املشكلةوض - د

 .األهداف املوضوعة تنفيذ الخطة وتقويم النتائج يف ضوء - ه

  حلقة التفكريإسرتاتيجية

حلقـة " لحل املشكالت بعنـوان  إسرتاتيجية) ،Sternberg  1992,(واقرتح سترينربغ 

ً، تقـوم عـىل أسـاس أن التفكـري الصـحيح لحـل املشـكالت لـيس تفكـريا خطيـا أو "التفكري  ً

لوغاريتيام باتجاه واحد، بل هو تفكري دائري تتواصل حلقاته أثناء حل املشكلة وبعد حلها 

و عـدة يف اتجاهني، ألن التوصل إىل حـل املشـكلة قـد يـؤدي إىل بدايـة مشـكلة جديـدة أ

 :من الخطوات اآلتية" حلقة التفكري  " إسرتاتيجيةوتتألف . مشكالت

 .اس بوجود املشكلة اإلحس -1

 .تعرف عىل أسبابها تحديد طبيعة املشكلة بوضوح وال -2

 تحديد متطلبات حل املشكلة وخاصة املوارد من حيث الوقت واملال والتزام  -3

 .ملشكلة ودعمهمذوي العالقة با

 .ة خطة لحل املشكل وضع -4

 . بدء تنفيذ الخطة -5

 .رة منظمة ومستمرة متابعة عملية التنفيذ بصو -6
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 .عة أثناء التنفيذ مراجعة الخطة وتعديلها أو تنقيحها يف ضوء التغذية الراج -7

 تقييم حل املشكلة، واالستعداد ملواجهة أي مشـكالت مسـتقبلية تـنجم عـن  -8

 .ي تم التوصل إليهالحل الذ

  : حل املشكالتإسرتاتيجيةخطوات 

 إسـرتاتيجيةبعـض الخطـوات لتعلـيم  ) Hayes، 1981( وقد عرض الباحث هايس 

 :حل املشكالت بصورة مبارشة عىل النحو اآليت

 :ن املهامت اآلتية تحديد املشكلة، ويتضم -1

 أو يف التعرف عىل نـص املشـكلة، أو إيجـاد موقـع املشـكلة يف البيانـات املعطـاة 

 .املوقف املطروح

 لراهنـة، والعقبـات الفاصـلة و الغايـة املرغوبـة، والحالـة اتحديد عنارص الهدف أ

 .بينهام

 دلية أو العنارص املسببة للعقباتتحديد العنارص الج. 

 ديد املشكالت األساسية والثانويةتح. 

 :هامت اآلتية متثيل املشكلة أو إيضاحها، ويتضمن امل -2

 لرشوطتعريف املصطلحات وا. 

 عمليات الحل، املعطيات، املجاهيلف، تحديد العنارص الرئيسة من حيث األهدا. 

 لصـور واألشـكال تحويل عنارص املشكلة بلغـة مختلفـة أو بـالرموز عـن طريـق ا

 .واألرقام وغري ذلك

 : مهمتني، هاماختيار خطة الحل، ويتضمن  -3

 عادة صياغة املشكلة املطلوب حلهاإ. 
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 الخطـأ، التجربـة و: اختيار خطة مالمئـة لحـل املشـكلة مـن بـني الخيـارات اآلتيـة

مصفوفات متعددة األبعاد، وضع الفرضيات واختبارها، تطبيق معـادالت معينـة، 

تقسيم املشـكلة إىل مشـكالت فرعيـة أو ثانويـة، العمـل بـالرجوع مـن الحلـول 

املتخيلة إىل نقطة البداية، العمل بقياس املشكلة الحاليـة عـىل مشـكالت سـابقة 

 .معروفة

 توقع العقبات والتخطيط ملعالجتها. 

 :هامت اآلتيةتوضيح خطة الحل، ويتضمن امل  -4

 مراقبة عملية الحل. 

 إزالة العقبات عند بروزها. 

 األساليب أو تعديلها حسب الحاجةتكييف . 

 :هامت اآلتية االستنتاج، ويتضمن امل -5

 إظهار النتائج وصياغتها. 

 إعطاء أدلة داعمة وأسباب للنتائج. 

 :، ويتضمن القيام مبا يأيت)التحقق ( التقويم   -6

  ضوء األهداف واألساليب املستخدمةالتحقق من النتائج يف. 

 لية األساليب وخطة الحل بوجه عامالتحقق من فاع. 

 : حل املشكالتخصائص الخبري يف

أن حـل املشـكالت لـيس إال  ) Whimbey & Lochhead، 1982( يـرى وميبـي ولوكهيـد 

مليـة حـل املشـكالت بعمليـة لعـب ويشـبهان ع. عملية ميكن تعلمها وإجادتها باملراس والتدريب

ولكـن الصـعوبة . الجولف، مع الفارق بأن مهارات حل املشكلة تختلف عن مهارات لعب الجولف

 هي أن املبتدئ ال يتمكن من مشاهدة الخبري وهو يفكر يف حل املشكالت كام هو الحـال يف حالـة 
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ملتميز أو الخبـري يف ويقدم الباحثان عرضا ألهم الخصائص العامة للشخص ا. لعب الجولف 

 :حل املشكالت، نوجزها فيام يأيت

 :جاه اإليجايب االت -1

هناك فرق جوهري بني األشخاص املتميزين يف حل املشكالت واألشـخاص الضـعفاء، 

فاألشخاص املتميزون عـادة . يتعلق باتجاهاتهم املبدئية نحو املواقف الصعبة أو املشكالت

ملشـكالت األكادمييـة ميكـن التغلـب عليهـا باملثـابرة ما تكون قناعاتهم وثقتهم قوية بـأن ا

أول محاولة والتدرج الواعي يف التحليل، أما األشخاص الضعفاء فرسعان ما يستسلمون بعد 

 .فاشلة

 :رص عىل الدقة الح -2

يتمتع األشخاص املتميزون يف حل املشكالت بدرجـة عاليـة مـن الحـرص عـىل فهـم 

ًاملشكلة، وكثريا مـا يقـرأون املشـكلة أكـرث مـن مـرة الحقائق والعالقات التي تنطوي عليها 

 .صورة صحيحة وتامةليتأكدوا من فهمها ب

 :جزئة املشكلةت  -3

يعمل األشخاص املتميزون يف حل املشكالت عىل تحليل املشكالت واألفكار املعقدة 

 ً.طة األكرث وضوحاإىل مكونات أو مشكالت أصغر، ثم يبدأون الحل من النق

 :لتخمنيتجنب االتأمل و  -4

يظهر األشخاص الضعفاء يف حل املشكالت ميال للقفـز عـن املقـدمات، والـترسع يف 

إعطاء االستنتاجات، وتخمني اإلجابات قبل استكامل جميع الخطوات الالزمـة للوصـول إىل 

بينام األشـخاص املتميـزون مييلـون إىل السـري يف معالجـة املشـكلة خطـوة . إجابات دقيقة

 .داية حتى النهايةبخطوة، وبكل حرص من ال
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 :يوية والنشاط الح -5

يظهر األشخاص املتميزون يف حل املشكالت نشـاطا وفاعليـة بأشـكال عـدة، تـراهم 

مثال يسألون ويجيبون أنفسهم بصوت عـال، أو يفكـرون بصـوت عـال، وقـد يعـدون عـىل 

رق أصابعهم، أو يشريون ألشياء بأقالمهم، وقد يرسمون أو يخططون يف الهـواء أو عـىل الـو

 .ون جوانب املشكلةوهم يقارع

 :Greayive Problem Solvingالحل اإلبداعي للمشكالت  

تناول عدد من الباحثني يف مجال التفكري موضوع الحل اإلبداعي للمشـكالت بكثـري 

 .من التفصيل

 اإلداريـة والعلميـة  ويتزايد االهتامم مبنهجية الحـل اإلبـداعي للمشـكالت يف املجـاالت

وما ويف برامج تعليم املوهوبني أو املتفوقني عىل وجه الخصوص، وقد طورت هذه الرتبوية عمو

ومـن بـني .  والتسـويقاإلنتـاجاملنهجية أساسا ملساعدة قطاعات التجارة والصـناعة يف عمليـات 

الـذي كـان  ) Osborn، 1963( الرواد األوائل الذين وضعوا أسس هذه املنهية يحتل أوسبورن 

ًم التجاري يف مدينـة نيويـورك مكانـا مرموقـا، وقـد أنشـأ مؤسسـة الرتبيـة يعمل يف قطاع اإلعال

 لتسـهيل نرش أفكـاره وتشـجيع 1953 عام Byffaloاإلبداعية يف جامعة والية نيويورك يف بافلو 

 ،Parnes( الدراسات حول الربامج الرتبوية والتدريب التعليم اإلبداع، وكـان ملسـاعده بـارنس 

أما االهتامم بتعليم التفكري . ير اتجاه منهجي لرعاية السلوك اإلبداعيدور كبري يف تطو ) 1992

 ) Taylor، 1964( وتـايلر  ) Guilford، 1959( اإلبداعي فتعود بداياتـه إىل أعـامل جيلفـورد 

 د ـهـؤالء الـبـاحثونّ، وـقـد عـبـ.وـغـريهم ) Torrance & Myers، 1970( وـتـورانس وـمـايرز 

 ليمية لإلبداع والحـل اإلبـداعي للمشـكالت التـي تنـترش حاليـا  الطريق إىل تطوير الربامج التع
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 .ض الدول املتطورةبصورة واسعة يف املؤسسات الرتبوية وغريها يف الدول املتقدمة وبع 

 لحل املشكالتمنوذج جيلفورد 

ًمنوذـجـا مبـسـطا لـحـل املـشـكالت ـعـىل أـسـاس  ) Guilford،1986( ـقـدم جيلـفـورد  ً

" مـنـوذج التـكـوين العـقـيل لـحـل املـشـكالت " ، وأطـلـق علـيـه نظريـتـه يف التـكـوين العـقـيل

Structure of In-tellect Problem Solving Model ."  هـذا النمـوذج مـن وكـام يبـدو

ًيلعب مخزون ذاكـرة الفـرد وحصـيلته املعلوماتيـة أو مدركاتـه القابلـة للتـذكر دورا :بأنه 

 املخـزون هـو الـذي يبقـي عـىل ًحيويا يف مختلف مراحل عملية حل املشكلة، كام أن هذا

 .ق عمليات الذاكرةالنشاطات الهادفة إليجاد حل للمشكلة عن طري

ًواستنادا للنموذج تبدأ الخطـوة األوىل يف حـل املشـكلة باسـتقبال النظـام العصـبي 

للفرد أو نظام االتصاالت لديه ملثري خارجي من البيئة أو مثري داخيل من الجسم قد يكـون 

ت وعواطف، ثم تتعرض املثريات الخارجية أو املـدخالت لعمليـة تصـفية عىل شكل انفعاال

Filtering يف الجزء السفيل من الدماغ عن طريق نسـيج شـبيك يعمـل كبوابـة تـتحكم يف 

كـد جيلفـورد ويؤ. دراك واملعرفةعبور كل املثريات القادمة إىل مراكز الدماغ العليا حيث اإل

، حيث أن مخزون الـذاكرة يتضـمن بعـض املفـاهيم أهمية دور الذاكرة يف عملية التصفية

املسبقة والنزعات التي تسد الطريق أمام وعي الفرد وإدراكه لبعض املثريات أو املشكالت، 

 ".االنتباه  "   بويعرف هذا النشاط االنتقايئ

أما املثريات املهيجة للنظام العصبي التي يسمح لهـا بـاخرتاق البوابـة فإنهـا 

ًك وجود مشكلة أوالً وإدراك طبيعـة املشـكلة ثانيـا، وعنـدها يبـدأ تنبه الفرد إلدرا

 وإذا مل يجـد . الفرد عملية بحث يف مخزونه املعريف إليجاد الحل املناسب للمشكلة
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ًحالً يلجأ إىل مصادر خارجية بحثا عن مساعدة أو معطيات وحقائق جديدة، وخالل هـذه  

علومـات واألفكـار التـي تفرزهـا عمليـات املرحلة تجري عملية تقيـيم مسـتمرة ملعظـم امل

ويف بعض األحيان يتوصـل الفـرد لحـل املشـكلة دون أن ميـارس مـا يوصـف بأنـه . الذاكرة

عمليات تفكري متشعبة، مبعنى أنه يتخطى مرحلة التفكـري املتشـعب وينتقـل مبـارشة إىل 

ملـشـكلة مرحـلـة التفـكـري املتـقـارب عـنـدما يـصـل إىل اإلجاـبـة الـصـحيحة مبـجـرد إحساـسـه با

 .ذاكرته لالستجابةوجاهزية 

ويشري جيلفورد إىل أن بعض املشكالت تستعيص عىل الحل ألننـا مل نـدركها بصـورة 

 .أ كام فهمناهاصحيحة، وقد نرص عىل مواصلة املحاولة للوصول إىل حل للمشكلة الخط

إن وضعا كهذا يتطلب إعادة النظر يف طبيعـة املشـكلة، وعـودة إىل الخطـوة األوىل 

د استقبال املشكلة، والبحث عن معلومات وحقائق جديـدة يف مصـادرنا الخارجيـة مـن بع

أجل إعادة بناء املشكلة، والبدء بجولة جديدة من نشاطات التفكري املتشعب التي تتضمن 

 .ينها الحل الصحيحبدائل جديدة للحل مل تطرح يف املرة األوىل وقد يكون من ب

 :ذجه عىل النحو اآليتويعطي جيلفورد مثاالً لتوضيح منو

 الشـك أنـك يف . افرتض أن محرك سيارتك قد توقف وأنت تقودهـا عـىل الطريـق

فامذا تفعل؟؟؟ قد تبدأ عملية تشخيص املشكلة بفحص احتاملية أن يكون وقود !!! ورطة

فإذا تأكدت من وجود الوقود، رمبا تقوم بفحص نظام الكهرباء واألسالك، . سيارتك قد نفذ

وهنا تبدأ مرحلة . يف حالة جيدة، فإنك ستبحث عن مساعدة فنية متخصصةفإذا وجدتها 

البحث عن حل للمشكلة، وفد تفكر يف أحد املصادر املمكنة للمساعدة أثناء استعراضـك 

ـديك  ـريف أن ـل ـك املـع ـك يف مخزوـن ـاء بحـث ـذكر أثـن ـد تـت ـادر، وـق ـتامالت أو مـص ـدة اـح  لـع
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ًك إال أن تجري اتصاالً هاتفيـا حتـى يأتيـك عضوية يف أحد نوادي خدمة السيارات، وما علي

وقـد تكـون لـديك اشـرتاكات يف أكـرث مـن رشكـة خدمـة . ميكانييك أو مختص مـن النـادي

السائقني عىل الطرق، ولكنك تختار إحداها بعد عمليـة تقيـيم مسـتمرة أثنـاء استعراضـك 

  ).Guilford، 1986( للبدائل 

 :العصف الذهني

األسـاليب املسـتخدمة يف تحفيـز اإلبـداع واملعالجـة يعد العصف الذهني من أكـرث 

ـن  ـد ـم ـارة والـصـناعة والسياـسـة يف العدـي ـة والتـج ـول الرتبـي ـة للمـشـكالت يف حـق اإلبداعـي

املؤسسات والدوائر التي تأخذ مبا تتوصل إليه البحوث والدراسات العلميـة مـن تطبيقـات 

فضـل يف إرسـاء قواعـد هـذا ويعود ال. ناجحة يف معالجة املشكالت املعقدة  التي تواجهها

، وذلـك 1938 يف عـام Osbrnاألسلوب لصاحب رشكة إعالنات يف نيويورك اسمه اوسـبورن 

العصـف " ويعنـي تعبـري . نتيجة لعدم رضاه عام كان يدور يف اجتامعات العمل التقليدية

استخدام الدماغ أو العقل يف التصدي النشط للمشكلة، وتهدف جلسة العصـف " الذهني 

ًي أساسا إىل توليد قامئة من األفكـار التـي ميكـن أن تـؤدي إىل حـل للمشـكلة مـدار الذهن

وحتى يحقق استخدام هـذا األسـلوب أهدافـه يحسـن االلتـزام مببـدأين أساسـيني . البحث

 :وأربع قواعد مهمة

 الدراسة العميقة لألفكار: املبدأ األول

لـيـة ة األوىل ـمـن عمتأجـيـل إـصـدار أي حـكـم ـعـىل األفـكـار املطروـحـة أثـنـاء املرحـلـ

 .العصف الذهني



 

274 

y

 التوسع والشمولية واإلكثار من تعداد األفكار البديلة: املبدأ الثاين

ًالكمية تولد النوعيـة، مبعنـى أن أفكـارا كثـرية مـن النـوع املعتـاد ميكـن أن تكـون 

 .لية العصف الذهنيمقدمة للوصول إىل أفكار قيمة أو غري عادية يف مرحلة الحقة من عم

 :القواعد األربعة فهيأما 

 ال يجوز انتقاد األفكار التي يشارك بها أعضاء الفريق أو طلبـة الصـف مهـام  -1

ًبدت سخيفة أو تافهة، وذلك انسجاما مع املبدأ األول املشار إليه أعاله حتى يـكرس حـاجز 

 .دد لدى املشاركنيالخوف والرت

ن التفـات  تشجيع املشاركني عـىل إعطـاء أكـرب عـدد ممكـن مـن األفكـار دو -2

 .كة وغري املنطقيةة أو املضحوعيتها، والرتحيب باألفكار الغريبلن

ً الرتكيز عىل الكم املتولد من األفكار اعتامدا عىل املبـدأ الثـاين، الـذي ينطلـق  -3

بينهـا فكـرة من االفرتاض بأنه كلام زادت األفكار املطروحة زادت االحتاملية بأن تـربز مـن 

 .أصيلة

لك الجميع، وبإمكان أي من املشاركني الجمع بني فكرتني  األفكار املطروحة م -4

 . بالحذف واإلضافةأو أكرث أو تحسني فكرة أو تعديلها

 رشوط نجاح عملية العصف الذهني 

وحتى تنجح جلسـة العصـف الـذهني، البـد أن يكـون املشـاركون عـىل درايـة معقولـة 

د أن تكون لديهم معرفة معقولة مبوضوع املشكلة وما يتعلق بها من معلومات ومعارف، كام الب

وقد يكون من الرضوري توعية املشـاركني يف جلسـة . مببادئ وقواعد العملية ذاتها قبل مامرستها

أما معرفة املعلم أو قائد .  قواعد املشاركة وااللتزام بها طوال الجلسةإتباعمتهيدية وتدريبهم عىل 

 ربتـه يف مامرسـتها فإنهـا تشـكل عـامالًالجلسة مبوضوع املشكلة ومعرفتـه بقواعـد العمليـة وخ
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ًحاسام يف نجاح العملية، ذلـك أنـه مطالـب بتحضـري صـياغة واحـدة ومحـددة للمشـكلة  

وعرض موجز لخلفيتها وبعض األفكار املتصلة بها، باإلضافة إىل دوره يف اإلبقاء عىل حامس 

 .سرتخاء واالنطالقاملشاركني يف أجواء من االطمئنان واال

استخدام عملية التتابع لتفعيل جلسة الصف  ) Bouchard، 1972( وكارد ويقرتح ب

 .ألفكارالذهني مبشاركة الجميع، وحتى ال ينفرد بعض املشاركني دون غريهم بإعطاء ا

وبعـد أن . وتتطلب هذه العملية أن يأخذ كل مشارك دوره لو مل تكـن لديـه فكـرة

أ الـدورة الثانيـة مـن عمليـة العصـف تكتمل الدورة األوىل بإعطـاء الفرصـة للجميـع، تبـد

 و 15باملشارك األول وهكذا حتى ينتهي الوقت املحدد للنشاط الذي ميكن أن يـرتاوح بـني 

 دقيقة، أو عندما يقرر املعلم أو قائد النشاط أن جميع املحاوالت لتوليد أفكار جديـدة 20

 عـىل متثيـل أو وقد يكون مـن املناسـب حـث املشـاركني. مل تعد تؤدي إىل نتيجة ملموسة

تقمص شخصية أحد أطراف املشكلة أو أحد مكوناتها لتسهيل التفاعل مع الـدور، وبالتـايل 

 .ية توارد األفكارعمل

ويف نهاية جلسة العصف الذهني تكتب قامئـة األفكـار التـي طرحـت وتـوزع عـىل 

ار وقـد يسـاعد هـذا اإلجـراء عـىل استكشـاف أفكـ. املشاركني ملراجعة ما تم التوصل إليـه

ًجديدة ودمج أفكار موجودة متهيدا لجلسة التقييم، التي قد تعقب جلسـة توليـد األفكـار 

ولكن ينبغـي مالحظـة أن املشـاركني يف جلسـة التقيـيم . مبارشة وقد تكون يف وقت الحق

ليسوا بالرضورة هم الذين شاركوا يف جلسة توليد األفكـار، ورمبـا كـان مـن األفضـل إرشاك 

موعة األوىل، وال سيام إذا كانوا معنيني مبسؤولية تنفيذ الحلول التـي آخرين من خارج املج

 .ور ما يف تنفيذهاسوف يتم التوصل إليها، أو كان لهم د
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والبد من التأكيد عىل أن أهم عنارص نجاح عملية العصف الـذهني تـتلخص يف مـا 

 :يأيت

 .جلسةط قبل بدء الوضوح املشكلة مدار البحث لدى املشاركني وقائد النشا - أ

وضوح مبادئ وقواعد العمل والتقيد بها من الجميع، بحيث يأخـذ كـل مشـارك   - ب

 . أو تجريح من أحددوره يف طرح األفكار دون تعليق

 خربة املعلم أو قائد النشاط وجديته وقناعته بقيمة أسلوب العصـف الـذهني  - ج

 .ة يف حفز اإلبداعكأحد االتجاهات املعرفي

تطور يف سوق العمل، إال أنه أنتقـل إىل ميـدان لقد ظهر أسلوب العصف الذهني و

الرتبية والتعلـيم وأصـبح مـن أكـرث األسـاليب التـي حظيـت بـاهتامم البـاحثني والدارسـني 

واملهتمني بتنمية التفكري اإلبـداعي وحـل املشـكالت يف معظـم املـواد الدراسـية واألوضـاع 

 .التعليمية املعقدة

 الذكاء العقيل والعاطفي والوجداين.19

 : مفهوم الذكاء-والً أ

 وذلك ملا متيـز بـه ،اهتم علامء النفس واملربون بدراسة مفهوم الذكاء والتعمق فيه

هذا املوضوع من تأثري وانعكاسات متوقعه عىل الكثري من املجاالت والجوانب االجتامعيـة 

ع أن  وأهـتم العامـة مبفهـوم الـذكاء ملـا يتوقـ،والتعليمة والرتبوية بل وحتى اإلدارية منهـا

 . يحققه لهم من مردود سواء عىل املستوى النفيس أو االجتامعي أو العميل

ويعد مفهوم الذكاء مـن أكـرث املفـاهيم السـيكولوجية التـي يـدور حولهـا 

  كاملسئولني عن،نقاش بني علامء النفس ومستخدمي نتائج دراسات علامء النفس
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 ملـا لـذلك ،أو النفسية واالجتامعية منهـااتخاذ القرارات يف مختلف املجاالت سواء الرتبوية  

 .املفهوم من تأثري عىل حياة األفراد ومعالجة املشكالت النفسية واالجتامعية والرتبوية

ًفمفهوم الذكاء يتسم بتعدد تعريفاته وتنوعها نظرا لعدم وضوح املقصود منه عـىل 

ريـف علمـي وجه التحديد مام أدى اختالف وجهات نظر علامء الـنفس حـول تعريفـه تع

 هذا مل مينـع أن أال ، بل وصل األمر إىل عدم االتفاق عىل مقياس موحد للذكاء،لهذا املفهوم

علامء النفس واملستفيدين منه من االستمرار يف محاولتهم لتعريف الذكاء وبنـاء مقـاييس 

 ).50-49: 2003،حسني( للذكاء تتميز بالثبات والصدق يف التنبؤ مبستوى الذكاء لألفراد 

لقد أهتم علامء النفس منذ مائة عام بوضع نظريات ومفاهيم تفرس مفهوم الـذكاء ف

وعرف عـامر الـذكاء بأنـه ). 229: 2002 ،محمود( للنفس البرشية عىل أنه قدرة عقلية عامه 

 ويرجـع اخـتالف األفـراد فيـه إىل اخـتالفهم يف ،قدرة عضوية لها أساس يف التكوين الجسامين

القدرة بهذا املعنى موروثة وال يعني هذا أن الذكاء ال يتـأثر بالبيئـة  وهذه ،التكوين العضوي

الذكاء بأنه قدرة الفـرد عـىل الفهـم واالبتكـار والتوجيـه ) Binet( ويعرف بينيه ،بل يتأثر بها

 مبعنـى قـدرة الفـرد عـىل فهـم املشـكالت والتفكـري يف حلهـا ،الهادف للسلوك والنقد الـذايت

الـذكاء بأنـه القـدرة عـىل ) Stern( بيـنام يـرى شـرتن ،تعديلـهوقياس هذا الحل أو نقضـه و

الذكاء بأنه القدرة عـىل ) Colvin( يف حني يعرف كلفن ،الترصف السليم يف املواقف الجديدة

الذكاء بأنه القدرة الكليـة للفـرد ) Wechsler( ويعرف وكسلر ،التعلم والقدرة عىل التحصيل

وبالتـايل ). 18: 2008،عـامر(لتفاعل الناجح مع البيئـةعىل العمل الهادف والتفكري املنطقي وا

 ركزت وأكدت تعريفات العلامء للذكاء عىل انه عملية التعلم بطريقة مبارشة أو غـري مبـارشة 
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ومن هذا املنطلق اهتمت املؤسسـات التعليميـة والرتبويـة بتطـوير ). 202: 1976 ،السيد( 

تحصيل الدرايس لدى الطـالب والتعامـل مـع هذا املفهوم واالستفادة منه يف رفع مستوى ال

محمـد (النشء بصفه خاصـة إلكسـابهم املزيـد مـن املعرفـة والعلـوم الفكريـة والنفسـية 

 ).159: 2005،وآخرون

ولعلنا نجد أن اختالف الباحثني والعلامء يف تفسـري مفهـوم الـذكاء أو القـدرة عـىل 

ًتعريفه تعريفا موحدا بني املهتمني يعود لعدة أسباب  سواء لشمول هـذا املفهـوم لـدوافع ً

 وقد ال يرغب باإلفصاح عنها كأن يحاول إخفاءها ،واتجاهات األفراد وهي نفسيه ال شعوره

ً وايضا الختالف توجهـات العلـامء والبـاحثني الـذين تنـاولوا هـذا املفهـوم ،أو التمويه عنها

نظرة ومـن خـالل  فكل باحث يحاول أن يتطرق لهذا املفهوم من خالل وجهة ،وتعرضوا له

 .تخصصه أو ملا يخدم مصالحه سواء الشخصية أو العلمية

أن غموض مفهوم الذكاء وصعوبة الدقة يف تحديده يعود إىل ) Sattler(فريى ساتلر 

 مبعنى أن الذكاء ال وجود له يف حد ذاته وإمنا هو نوع من ،كون الذكاء صفة وليس كينونة

ًالوصف ننعت به فردا معينا عندما يسـل  يف حـني يشـري ،ك طريقـة معينـة يف وضـع معـنيً

ـربات ) Wesman(ويـسـامن  ـيلة الـخ ـة أو حـص ـه نتيـج ـذكاء أـن ـوض اـل ـل غـم ـن عواـم أن ـم

ً حيث يبدو الذكاء نوعا من تتابع أو تسلسل وظائف النمو والتطـور لـدى ،التعليمية للفرد

كرثة املعـاين أن غموض مفهوم الذكاء قد يعود إىل تعدد و) Vernor( ويذكر فرنون ،األفراد

 ).21: 2008 ،عامر(املرتبطة به 

ومل يغفل العلامء والباحثني رغم اختالف توجهاتهم البحـث عـن مـؤرشات 

ً فمعظم علامء النفس اعتربوا الذكاء مكونا من قـدرة ،كمية مقبولة لقياس الذكاء

  فنسبة الذكاء كانت وسيلتهم يف تقـدير كـم هـذه ،عامة وقدرات خاصة متعددة
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كـام هـو الحـال عنـد متثيـل ( ات وتلخيصه بقيمة عددية واحدة للفرد متثـل ذكـاءه القدر 

أال أن ) توزيع مجموعة من الدرجات بقيمة عددية واحـدة تعـرب عـن متوسـطها الحسـايب

العلامء مل يستطيعوا االتفاق عىل القدرات األساسية التي متثل الخصائص التكوينية للـذكاء 

ات تبلورت فيام بعد إىل نظريات مختلفة نحو مفهـوم ولذلك ظهرت عدة توجهات وتصور

 ).53: 2003،حسني(الذكاء 

ففي نهاية الثامنينيات ظهـرت نظريـات حديثـة يف الـذكاء حلـت محـل النظريـات 

 فبعبارة ،ًالقدمية وأحيانا كانت عبارة عن تطوير لتلك النظريات أو إضافات لتلك النظريات

ات تم تحديثها لتناسب املفـاهيم الجديـدة التـي أخرى نجد أن كل نظرية من تلك النظري

تظهر بني فرتة وأخرى ولتناسب االكتشافات التي توالت يف بداية التسعينيات نحو مفهـوم 

 ومـن تلـك النظريـات نظريـة الـذكاء ،النفس البرشية والعالقات االجتامعية وإدارة الذات

ي فتحت املجال لنظريـات م الت1983عام ) Gardner(املتعدد التي ظهرت عىل يد جاردنر

عـام ) Bar On(أخرى مثل نظرية الذكاء الوجداين والتي كانت متثل جهد كًل من بـار أون 

م ثم بعد ذلـك تناولهـا Salovey & Mayer (1990(م وجهود العاملان سالويف وماير 1988

 ومـن ثـم توالـت ،م واظهر تلك النظرية للعامل بشكل جيد1995عام ) Goleman(جوملان 

: 2002،؛ محمـود57: 2004،محمـود وآخـرون(اممات الباحثني بهذه النظرية الجديـدة اهت

 ).129: 2001،؛ عبد النبي230

) Chsrles(وجد تشـارليز سـبريمان ) م1904(أنه يف عام ) 36-30: 2008(ولقد ذكر عامر 

 ،ةأن مفهوم الذكاء يشمل عامل ذكاء عام رئييس ويقع تحت هذا العامل العام عدة عوامل خاص

 وأطلق عليهـا نظريـة سـبريمان ،ولكن هذه العوامل لها أهمية ثانوية بالنسبة للعامل العام ككل

)Spearman (وتعني الـذكاء العـام والـذكاء،ًكنايه عىل أسمه ويطلق عليها أيضا نظرية العاملني  
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 هـذا عامل عـام يـؤثر يف:  وأشار سبريمان إىل أن كل نتاج عقيل يتأثر بعاملني هام، الخاص 

 ولقـد ،، وعامل خاص يقترص تأثريه عىل هـذا األداء فقـط،األداء ويف كل أداء يقوم به الفرد

توصل سبريمان إىل معرفة مدى التداخل والتشابك بني االختبارات العقلية املختلفة وكذلك 

مدى انفصالها واستقالل بعضها عن بعض بواسطة إيجاد معامل االرتبـاط بـني نتـائج تلـك 

 .تاالختبارا

ًوالتـي يطلـق عيهـا ايضـا ) Thurstone(ظهرت نظرية ثورسـتون ) 1938(ويف عام 

 وهي متثـل اتجـاه التحليـل العـاميل يف ،نظرية العوامل األولية أو القدرات العقلية األولية

 وكانت دراساته حول التكوين العقيل التي من خاللها توصـل إىل تحديـد العوامـل ،أمريكا

 حيـث طبـق عـىل مجموعـة مـن األفـراد ،تشـرتك يف تكـوين الـذكاءاألولية التي يرى أنهـا 

اختبارات متنوعة وبعد تحليل مصفوفة معامل االرتباط بنتائج تلك االختبـارات انتهـى إىل 

 ويرى ثورستون أن كل قدرة من هذه القدرات الولية مستقلة ،تحديد تلك العوامل األولية

 : األولية أو القدرات األولية عىل ما ييل وتشمل العوامل ً،عن األخرى استقالالً نسبيا

 والتي تبدو يف قـدرة الفـرد يف تصـور العالقـات املكانيـة واألشـكال : القدرة املكانية

 .املختلفة والحكم عليها بدقة ويف تصور أوضاع األشياء املختلفة أثناء الحركة

 يسية لـدى والتي تبدو يف سهولة إجراءات العمليات الحسابية الرئ: القدرة العددية

 .الفرد كالجمع والرضب والقسمة والطرح

 والتي تبدوا يف قدرة الفرد عىل فهم معاين األلفـاظ املختلفـة التـي : القدرة اللفظية

 .تعرب عن األفكار
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 وتعني املحصول اللفظي الـذي يسـتعني بـه الفـرد يف : القدرة عىل الطالقة اللفظية

 . بالطالقة عند استعامل األلفاظ وتبدوا يف الفرد الذي يتميز،حديثه وكتاباته

 وتبدو يف قدرة الفرد يف التذكر املبارش للفظ الذي يقرتن بلفـظ : القدرة عىل التذكر

 .آخر أو لعدد يقرتن بعدد آخر أو اللفظ الذي يقرتن بعدد

 وتبدو يف قدرة الفرد عىل استنتاج القاعدة العامة : القدرة عىل االستدالل االستقرايئ

 .من الجزئيات

 ـةا ـدرة اإلدراكـي ـزاء : لـق ـيالت واألـج ـه يف إدراك التفـص ـرد ودقـت ـة الـف ـدو يف رسـع تـب

 ).33-32: 2008،عامر( املختلفة

 نظريات الذكاء 

 نظرية الذكاء املحدد والعوامل املتعددة

العوامل املتعددة أو الـذكاء ًويطلق عليها أيضا نظرية ) Thorabike(نظرية ثورنديك 

ثورنديك أن التحليل الدقيق للذكاء يظهر لنا وجـوب تعريفـه  ويعتقد ،املحدد بشبكة عصبية

إن الذكاء ليس إال مجـرد ربـط :  ولكنه مع ذلك يقدم تعريف سيكولوجي فيقول،فيزيولوجيا

 وإن الناس يختلفون يف الذكاء بقـدر اخـتالفهم يف عـدد ترابطـات األفكـار ،أو تكوين الروابط

لذكاء هو نتاج عدد كبري مـن القـدرات العقليـة  فهو يرى أن ا،التي تستطيع نفوسهم إجرائها

 ).33: 2008،عامر. ( املرتابطة وهو ما عرف فيام بعد بنظرية العوامل املتعددة

 أنواع الذكاء

 :ن الذكاء يشمل فإ، لنظرية الذكاء املحدد والعوامل املتعددةًوفقاو

 اللغـة ويعني قدرة الفرد عىل تنـاول ومعالجـة واسـتخدام بنـاء : الذكاء اللغوي

 . يف مخاطبة اآلخرينيها يف مهارات التعبري عن النفس أوومعان
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 ـايض ـي الرـي ـذكاء املنطـق ـل : اـل ـي وـح ـري املنطـق ـدرة ـعـىل التفـك ـل يف الـق ويتمـث

 .املشكالت واالستدالل بني النامذج وإدراك العالقة

 ويعني القدرة عىل إدراك العامل البرصي املكاين بدقة من : الذكاء البرصي املكاين

 .ل املهارات والتعرف البرصي والتعبري البرصي والصور العقلية واالستدالل املكاينخال

 ويشري إىل القدرة عىل ربط أعضاء الجسم بالعقل ألداء : الذكاء الجسمي الحريك

بعض املهام مثل الالعب الريايض أو استخدام اليـدين إلنتـاج بعـض األشـياء مثـل الطبيـب 

 .الجراح والنحات والرسام

 ويشـري إىل قـدرة الفـرد عـىل إدراك وإنتـاج الصـيغ املوسـيقية : ء املوسـيقيالذكا

 .املختلفة والجرس املوسيقي ونوعية الصوت

 ويعني قدرة الفرد عىل التواصل والتفاعل االجتامعـي االيجـايب : الذكاء االجتامعي

 .مع اآلخرين

 تخدام ويشري إىل قدرة الفرد عىل إدراك مشـاعره ودوافعـه واسـ: الذكاء الشخيص

 .املعلومات لشئون حياته واتخاذ القرارات املناسبة له

 ويعني القدرة عىل استكشاف ومتييز وتصنيف األشياء التي توجـد : ذكاء الطبيعة

 ). 56-51: 2008 ،املاموط( يف الطبيعة والحيوانات والصخور

 تصنيفات الذكاء

كاءات املتعـددة يف أن الذكاء من منظور نظرية الذ) 40-37: 2003(كام ذكر حسني 

 :ييل  وتشمل ما،ينقسم إىل عدة ذكاءات متنوعة

 ويعني القدرة عىل استخدام الكلامت بكفـاءة شـفهيا : الذكاء اللغوي

  ويتضمن هذا النوع من الذكاء القـدرة عـىل معالجـة البنـاء اللغـوي ً،أو كتابيا
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ـا ـة أو البـي ـة بـهـدف البالـغ ـاين واالـسـتخدام العـمـيل للـغ ـذكري أو والـصـوتيات واملـع ن أو الـت

 .التوضيح

 ويعنـي القـدرة عـىل اسـتخدام األرقـام بكفـاءة مثـل : الذكاء املنطقي الريـايض

 ويتضـمن الحساسـية للـنامذج ، وكـذلك القـدرة عـىل التفكـري املنطقـي،الريايض واإلحصاء

 .والعالقات املنطقية يف البناء التقريري واالفرتايض ومناذج التفكري املجرد

 مثـل ،ويعني القـدرة عـىل إدراك العـامل الـبرصي املكـاين بدقـة :  الذكاء املكاين 

 والقيـام بعمـل تحـوالت بنـاء عـىل ذلـك اإلدراك مثـل مصـمم الـديكور ،الصياد والكشاف

 ويتضـمن هـذا الـذكاء الحساسـية لأللـوان والخطـوط واألشـكال والحيـز ،واملهند املعامري

تصـور الـبرصي والتمثيـل الجغـرايف  ويتضـمن القـدرة عـىل ال،والعالقات بني هذه العنارص

 .لألفكار ذات الطبيعة البرصية أو املكانية

 ويعني الخربة يف استخدام الفرد لجسمه للتعبري عن : الذكاء الجسمي أو الحريك

 ويتضمن سهولة استخدام اليدين يف تشكيل األشـياء ،األفكار واملشاعر مثل املمثل والراقص

 ويتضمن مهارات جسمية معينـة مثـل التـوازن واملرونـة ،مثل النحات وامليكانييك والجراح

 .والرسعة

 ويعـنـي الـقـدرة ـعـىل إدراك املوـسـيقي والتحلـيـل املوـسـيقي : اـلـذكاء املوـسـيقي

 ويتضـمن هـذا الـذكاء الحساسـية لإليقـاع والنغمـة ،والنتاج املوسيقي والتعبري املوسـيقي

 .وامليزان املوسيقي

 ي القـدرة عـىل إدراك الحـاالت ويعنـ: الذكاء يف العالقة مع اآلخـرين

ـم ومـشـاعرهم ـاهم ودوافعـه ـا وإدراك نواـي ـز بينـه ـة لآلـخـرين والتميـي  ،املزاجـي

  وكـذلك ،ويتضمن هذا الذكاء الحساسية لتعبريات الوجه والصـوت واإلميـاءات
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 ،القدرة عىل التمييز بـني املـؤرشات املختلفـة التـي تعتـرب مـؤرشات للعالقـات االجتامعيـة

 .ناسبة لهذه املؤرشات بصورة عمليةواالستجابة امل

 ويعني معرفة الذات والقدرة عـىل الـترصف املتـوائم : الذكاء الشخيص الداخيل

مع هذه املعرفة وتكوين صورة دقيقة عـن الـنفس والـوعي بالحـاالت املزاجيـة والـدوافع 

 .والقدرات الذاتية والقدرة عىل الضبط الذايت والفم الذايت

 أقسام الذكاء

تصوره لوجود عـدة ذكـاءات ولـيس ذكـاء واحـد ) Gardner(ضع جاردنر يف حني و

ًبناءا عىل أبحاث وقياسات قام بعملها وطورها عىل مدى سنوات وهذه الـذكاءات تسـاعد 

 إبـداعات فريـدة ويف متثيـل أوالشخص يف حل املشاكل التي تواجهه ويف تكوين منتجـات 

 : عىل النحو التايل،املعرفة

 الـقـدرة ـعـىل اـسـتخدام ـجـوهر وـصـميم اللـغـة بفاعلـيـة وـهـو: اـلـذكاء اللـغـوي 

 والقـدرة عـىل تحليـل ، والتعامل مـع اللغـة والعبـارات كتابـة وقـراءة،ووضوح

 .وتذكر وفهم الرتاكيب اللغوية ومعاين العبارات

 وهو القدرة عىل التعامل مع األرقام والنامذج املجردة : الذكاء املنطقي الريايض

متييز العالقات واالرتباطـات واالسـتنتاج االسـتقرايئ وإجراء الحسابات الصعبة و

 .واالستنباطي

 وهو الحساسية للمشاهدة والقدرة عـىل عمـل تخـيالت ذهنيـة : الذكاء املكاين

واستقبال األشياء املدركة بشكل صحيح ومضبوط والتعرف عىل االرتباطات بـني 

 .حيز واملكاناألشياء املدركة وتشكيل صورة ذهنية والتعرف عىل الطريق يف ال
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 وهو القدرة عىل التعـرف عـىل األنغـام املوسـيقية واألصـوات : الذكاء املوسيقي

واإليـقـاع واإلحـسـاس بـجـودة اـلـنغم واتـسـاق األـصـوات واللـحـن وفـهـم البنـيـة 

 .املوسيقية

 وهو القدرة عىل املحاكاة والتمثيـل بحركـات جسـدية : الذكاء الجسمي الحريك

 .ظائف الجسموضبط الحركات اإلرادية وتحسني و

 وهو القدرة عىل التفاعـل واالتصـال بـني األشـخاص و رؤيـة : الذكاء االجتامعي

 .األشياء من خالل منظور أو رؤية اآلخرين لها

 وهو القدرة عىل فهم وتصنيف وإدراك األشياء الطبيعية التـي : الذكاء الطبيعي

 .نواجها يف العامل

 فهم الذات والحالة الشخصية وهو القدرة عىل التأمل ووعي و: الذكاء الشخيص

 .للفرد واليقظة والرتكيز وتقويم التفكري

 وهو القدرة عىل التفكري التجريدي والتفكـري بالحيـاة واملـوت : الذكاء الوجودي

 ).Gardner، 1983: 29-42(وما وراء الطبيعة 

 :تصنيفات الذكاء السبعة  

 ،مختلفـةتعددة سبعة أنواع أن أنواع الذكاءات امل) 31-30: 2004(يف حني ذكر خوالدة 

 :وهي

 وتعني القدرة عىل استخدام الكلـامت بكفـاءة : الذكاء اللغوي أو الرباعة اللفظية

 ويتضمن هذا النوع القدرة عىل معالجة البناء ، مثل الحكايات والروايات أو الكتابةً،شفهيا

 .ناع أو للبالغة واالستخدام العميل للغة للتوضيح أو لإلق، واملعاين، والصوتيات،اللغوي

 وتعني القدرة عىل : الذكاء املنطقي الريايض أو الرباعة الرياضية املنطقية

  ويتضـمن القـدرة ، مثل الريـايض واملحاسـب واإلحصـايئ،استخدام األرقام بكفاءة
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ـري  ـاء التقرـي ـة يف البـن ـات املنطقـي ـنامذج والعالـق ـية لـل ـي والحساـس ـري املنطـق ـىل التفـك ـع

 .جميع والتصنيف واالستدالل والتعميم واملعالجة الحسابية ويشمل الت،واالفرتايض

 مثـل الصـياد ،وتعني القدرة عىل إدراك العامل البرصي املكاين بدقة: الذكاء املكاين 

 ويتضمن الحساسية لأللوان والخطوط واألشكال والحيز والعالقـات بـني ،والدليل والكشاف

والتمثيل الجرايف لألفكار ذات الطبيعة  ويتضمن القدرة عىل التصور البرصي ،هذه العنارص

 .البرصية واملكانية

 وتعني الخربة يف استخدام الفرد لجسمه للتعبـري عـن : الذكاء الجسمي أو الحريك

 ويتضـمن سـهولة اسـتخدام ، مثل املمثل والريـايض أو الالعـب والـراقص،األفكار واملشاعر

 ويتضـمن مهـارة التـوازن ، والجـراحوتشكيل األشياء كام يبدو يف أداء النحـات وامليكـانييك

 .واملرونة والرسعة

 وتعني القدرة عىل إدراك املوسيقى والتحليل املوسيقي واإلنتاج : الذكاء املوسيقي

 . ويتضمن الحساسية لإليقاع والنغمة وامليزان املوسيقي،املوسيقي والتعبري املوسيقي

 العالقة املزاجية لآلخرين وتعني القدرة عىل إدراك: الذكاء يف العالقة مع اآلخرين 

 ويتضمن الحساسية لتعبريات الوجه ،والتمييز بينها وإدراك نواياهم ودوافعهم ومشاعرهم

 والقدرة عىل االستجابة املناسبة لهذه التعبريات بصورة علميـة بحيـث ،والصوت واإلمياءات

 .تؤثر يف توجيه اآلخرين

 الـترصف املتـوائم مـع هـذه ويعني معرفة الذات والقدرة عـىل : الذكاء الشخيص

 والـوعي ، ويتضمن تكـوين صـورة دقيقـة عـن الـذات وجوانـب القـوة والضـعف،املعرفة

 .بالحاالت املزاجية والدوافع والقدرة عىل الضبط والفهم الذايت واالحرتام الذايت
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 : يف الذكاء-  hebb –نظرية هب 

ت الذكاء بأنـه ففرس) 1949(والتي ظهرت يف عام ) Hebb(وأما نظرية هب للذكاء 

 أو كـام ،مركب متالزم وغري منفصل من كل الصفات الفطرية املتأصلة والصـفات املتعلمـة

فالذكاء املوروث هو الذي يولد الفرد ويرثـه . يطلق عليها الذكاء املوروث والذكاء املكتسب

م  والذكاء املكتسب هو ما يكتسبه الفرد نتيجة تعلـ،من أبويه كقوة معينة أو قدرة معينة

 ).34: 2008 ،عامر( أو ظروف محيطه به 

 : يف الذكاء– cattell –نظرية كاتل 

 ،بني نـوعني مـن الـذكاء) 1963(التي ظهرت يف عام ) Cattell(وميزت نظرية كاتل 

وهام الذكاء املرن ويعني القدرة عىل التفكـري وحـل املشـكلة يف أبعـاد جديـدة وال يـرتبط 

أساسية إىل الكفاية العقلية غري اللفظية واملتحررة نسبيا  ويشري هذا النوع بصورة ،بالثقافة

ـة ـل الثقافـي ـأثريات العواـم ـن ـت  كتصــنيف أشــكال وإدراك املتسلســالت واملصــفوفات ،ـم

 ويشـري إىل املعـارف ، والنوع اآلخر وهو الذكاء املتبلور ويعني املعرفة املكتسـبة،أالرتباطيه

 ، كاملعلومات العامة والحصيلة اللغويـة،افيةواملهارات التي تتأثر بشكل قوي بالعوامل الثق

 والـذكاء ،ًفالذكاء املرن أكرث اعتامدا عىل البنى الفيزيولوجيـة التـي تـدعم السـلوك العقـيل

املتبلور يعكس عمليات التمثيل الثقايف ويتأثر بعوامل التعليم الرسمي والغري رسمي خالل 

 ). 36-35: 2008 ،عامر(مراحل الحياة املختلف 

 رية الثالثية يف الذكاء النظ

) Sternberg(يف ـحـني أن اـلـذكاء ـمـن منـظـور النظرـيـة الثالثـيـة لروـبـرت ـسـترينربج 

 : هي كام ييل،يعتمد عىل ثالث جوانب أساسية
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 والذكاء التحلييل هو الذي يقـاس ، والذكاء العميلبتكارياإلالذكاء التحلييل والذكاء 

أهميـة الحفـاظ عـىل ) Sternberg(رى سـترينربج  ويـ،يف االختبارات املألوفة للـذكاء عـادًة

ويرى أن  ، والعميل من جانب آخربتكارياإلالتوازن بني الذكاء التحلييل من جانب والذكاء 

املشكالت العملية عىل عكس التحليلية يغلب أن تطلب التعرف عـىل املشـكلة وصـياغتها 

ًوتعريفها ولو تعريفا ضعيفا كام تتطلب البحث عن املعلومات  وهـي مشـتقة مـن الحيـاة ً

 والذكاء العميل يتمثل يف املعرفة املتضمنة والتي يعرفهـا ً،اليومية وتتطلب انشغاالً شخصيا

بأنها معرفة موجهة نحو الفعل وتكتسب بـدون مسـاعدة مبـارشة مـن اآلخـرين وتسـمح 

 ). 45: 2003 ،حسني(لألفراد بتحقيق األهداف التي يكون لها قيمة شخصية لهم 

 : مفهوم الذكاء العاطفي–ًثانيا 

أن وعي الفرد مبشاعره يف وقت حدوثها قد تبـدو يف الوهلـة األوىل واضـحة وجليـه 

 ولكن بعد مرور فرتة من الوقت عىل تلك اللحظة وعىل الحدث وبالتفكري والتأمل نحو ،له

اعر  نجد ونـدرك أننـا مل ننتبـه لتلـك املشـ،األشياء واألشخاص وتلك االنفعاالت التي مرة بنا

 .بصورة إيجابية أو بصورة متكننا من حسن استغالل املوقف لصالحنا

فالوعي بالذات هو الوعي مبشـاعرنا وانفعاالتنـا وعواطفنـا تجـاه اآلخـرين 

 ، ويختلف من فرد آلخر ومـن موقـف آلخـر،واملواقف التي متر بنا بني حني وآخر

دث أو املوقـف وال ًوأحيانا مير الوعي بالذات بدون أن يكون هناك استجابة للحـ

ً وأحيانـا يتضـمن اسـتجابة و تقيـيم أو حكـم ،يصدر عنه تقييم أو حكم أو قـرار

  كالوعي بشعور غري مرغوب فيـه يصـاحبه الرغبـة يف ،للموقف الذي مير به الفرد
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ن هـذا الشـعور والبعـد عـن التخلص من هذا الشعور فتكون االستجابة بطلب التخلص م

 .مسبباته

 :راد الواعيني للذكاءأنواع األف

 ،ولقد وجد أن األفراد ميرون أو ينقسمون إىل ثالث منـاذج بالنسـبة للـوعي بالـذات

 :يل يوهي كام

 فالفرد يكـون لديـه وعـي بحالتـه املزاجيـة كـام تحـدث: الفرد الواعي بالذات، 

ن  ووضوح رؤية بالنسبة النفعاالتهم ميك،وهؤالء لديهم ثراء فيام يختص بحياتهم العاطفية

 وهـم عـىل يقـني بحـدودهم ويتمتعـون بصـحة ،أن يكون األساس لسامت شخصية أخـرى

 وحني يصـابون بحالـة مرضـية سـلبية فـإنهم ال ،نفسية جيدة ولديهم رؤية إيجابية للحياة

 بل يكونون قـادرين عـىل الخـروج منهـا برسعـة وقـادرين عـىل معالجـة ،يتوقفون عندها

 .مشاعرهم وعواطفهم بشكل جيد

 وهـو عـاجزون ،وهذا تطغى عليه عواطفه وانفعاالته وتبتلعـه: نجرفالفرد امل 

 ولـيس لـديهم وعـي ،عن تفاديها ومتتلكهم حـاالت مزاجيـة قـد تكـون سـلبية أو إيجابيـة

 وقـد ال يبـذلون ،مبشاعرهم فهم مستغرقون يف مشاعرهم أكرث من أن يكونـوا مـدركني لهـا

ديهم تحكـم يف حيـاتهم العاطفيـة  فلـيس لـ،جهد أو محاوالت للخروج من املـزاج السـيئ

 .ومشاعرهم

 ويتقبـل هـذه ،وهنا يكون لدى الفرد رؤية واضحة عن مشـاعره: الفرد املتقبل 

ذوي املزاج املعتدل وبالتـايل لـيس لـديهم :  وينقسم هؤالء إىل صنفني،املشاعر بشكل جيد

أنهـم  وآخـرون عـىل الـرغم مـن وضـوح رؤيـتهم عـن حـالتهم املزاجيـة أال ،دافع لتغيـريه

معرضون للمزاج السيئ ولكنهم يتقبلونه وال يقومـون بـأي يشء لتغيـريه عـىل الـرغم مـن 

 ).39-38: 2007،حسني( انزعاجهم 



 

290 

y

الذي أشار إىل أن النـاس تتـوزع إىل منـاذج ) 35-34: 2004(وهذا يتفق مع خوالدة 

 :مل وهذه النامذج كام ذكرها تش،متنوعة فيام يتعلق باالنتباه ملشاعرهم والتعامل معها

 إي إدراك األشخاص لحالتهم املزاجية أثنـاء معايشـتها : الواعون بالذات أو النفس

 وميثـل ، وهـؤالء لـديهم ثـراء فـيام يخـتص بحيـاتهم االنفعاليـة،وحدوثها يف نفس الوقـت

 ، وينظرون إىل الحياة نظرة إيجابية،ًإدراكهم الواضح النفعاالتهم أساسا لسامتهم الشخصية

 .ية واثقة من إمكانياتها ويتمتعون بصحة نفسيه جيدةولهم شخصية استقالل

 ـون ـاالتهم أو املنجرـف ـارقون يف انفـع ـي : الـغ ـديهم وـع ـيس ـل وـهـؤالء األـشـخاص ـل

 فهم يشعرون بأنهم غارقون يف انفعاالتهم وعاجزون عـن الخـروج ،مبشاعرهم وانفعاالتهم

 ،طيعون الخـروج منـهمنها وبأن الحالة أو االنفعال الذي ميرون به قد متكن منهم وال يسـت

 .وهم متقلبو املزاج ومستغرقون يف مشاعرهم أكرث من أن يكون مدركني لها

 وهؤالء لديهم رؤية واضحة وإدراك ملشاعرهم ومييلـون إىل : املتقبلون ملشاعرهم

 وهناك مجموعتني من املتقبلـون ،تقبل حالتهم النفسية ومشاعرهم دون محاولة لتغيريها

 :ملشاعرهم

 .ل من هم يف حالة مزاجية جيدة وليس لديهم دافع لتغيريهاتشم: األوىل

تشمل مـن لهـم رؤيـة واضـحة لحـالتهم النفسـية ومـع ذلـك حـني : الثانية

يتعرضون لحالة نفسية سيئة يتقبلون ذلك وال يحالون الخروج من هذه الحالـة أو 

 .تغيري الشعور
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 :قاعدة يف الذكاء العاطفي

 ومعرفـة ،شاعره تعد مفتاحـا للكفـاءة االجتامعيـةإن قدرة الفرد عىل التعبري عن م

ًمشاعر الغري والترصف مبا يشكل هذه املشاعر يعد اسـتعدا عاطفيـا مهـام للفـرد ملواجهـة  ً ً

ً فالقدرة عىل التعامل مع مشاعر الغري تعترب فنا رفيع املستوى ميارسه اإلفـراد ،أعباء الحياة

ب مهارات خاصة لدى الفـرد تشـمل إدارة يف إقامة جسور العالقات االجتامعية وهذا يتطل

 ،حسـني) (وهو مـا يعـرف بالـذكاء العـاطفي( الذات والتعاطف أو تفهم مشاعر اآلخرين 

2007 :26-27.( 

وتزايد االهتامم مبصطلح الذكاء العاطفي يف اآلونة األخرية خاصة بعد صدور كتـاب 

 :  و هي، هذا النوع من الذكاء يتضمن خمسة نطاقاتأنجوملان الذي رأي 

 معرفة املشاعر الداخلية مبا فيها من الوعي بالذات وإدراك املشاعر كام هي. 

 إدراك املشاعر والتعامل معها بشكل مناسب. 

 الدافعية الذاتية مبا فيها من السيطرة الداخلية عىل املشاعر. 

 التعاطف مع اآلخرين ومشاعرهم. 

 ـاطفي وامل ـل الـع ـا إدارة التعاـم ـا فيـه ـات مـب ـع اآلخــرين تنظــيم العالـق شــاعر ـم

 ).11: 2006 ،عبدالهادي(

فظهـرت عـدة ) Emotional Intelligence(ولقد اختلف العامل العريب يف ترجمتهم ملصطلح 

 ، وآخر ترجمها إىل الذكاء االنفعـايل، فنجد أن أحدهم ترجمها عىل الذكاء الوجداين،كلامت أو معاين له

 : 2003،ناصـف : 31: 2004 ،عبـد الخـالق(ذكاء العاطفي  ورابع ترجمها إىل ال،وثالث إىل ذكاء املشاعر
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ـذكاء العــاطفي ليشــري إىل مصــطلح ) 318  ـى اـل ـا إىل اســتخدامنا معـن ـا نشــري هـن ولعلـن

)Emotional Intelligence ( يف هذا الكتاب. 

هذا ويعترب مفهوم الذكاء العاطفي يف مراحله األوىل مـن التمحـيص والتـدقيق بـني 

 ومازالت خريطة ارتباطه ومتايزه عن املفاهيم النفسية الشقيقة ،هتمنيأوساط الباحثني وامل

 . موضع متحيص وتدقيق من الباحثني واملهتمني

أنه ليك نثبت وجود الذكاء العاطفي ) Salovey & Mayer(فلقد ذكر سالويف و ماير

لبـاحثني بجانب انواع الذكاء األخرى املعروفة والتي ثبت ل) كنوع من أنواع الذكاء الجديد(

 فأننـا يجـب أن ،عرب الدراسات واألبحاث وجودها ومتييزها عن بعضها الـبعض واسـتقاللها

وبـني أنـواع الـذكاء ) كنـوع مـن أنـواع الـذكاء الجديـد(ندرس العالقة بني الذكاء العاطفي 

 ).Salovey & Mayer،1997: 5-8(األخرى املعروفة للباحثني واملهتمني 

 والقـدرة عـىل ،السيطرة عـىل نفسـه وعـىل انفعاالتـهفشعور الفرد بأنه قادر عىل 

 يكون دال ،تحمل تلك االنفعاالت العاطفية التي تأيت مع الحياة وقد تتكرر من حني آلخر

عىل الكفاءة والذكاء لدى هذا الفرد يف تناول أمور الحياة وتحقيـق التـوازن بـني املشـاعر 

 فـدون عاطفـة تصـبح الحيـاة ،اوالعواطف فكل املشاعر والعواطف لها قيمتهـا وأهميتهـ

 وإذا تجاوزت العواطـف الحـدود ،راكدة ومملة ومقطوعة الصلة ومنعزلة عن ثراء الحياة

 تحكم أصبح الفرد يف حالة متطرفة وملحة قد تصل للمرض والقلق أوومل تخضع لسيطرة 

 ،لعاطفيـة إن مراقبتنا ملشاعرنا السلبية هو مفتاح الصـحة ا،ًواالكتئاب أحيانا بل واالنتحار

فالتطرف العاطفي الذي يصبغ بعنف وتهيج يؤدي إىل فقـدان االتـزان الشـخيص وبالتـايل 

ـو إىل اـملـذاق اـملـر ـاة ـمـن ـمـذاقها الحـل ـرب ،تنتـقـل الحـي ـة مـشـاعرنا يعـت ـاالهتامم مبوازـن   ـف
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 ،حسني(مهمة أساسية يف حياتنا ويعد مهارة أساسية يف الحياة يجب عىل الجميع تعلمها 

2007 :45-47.( 

ًوكام نالحظ أن مفهوم الذكاء العاطفي يعتـرب حـديثا نسـبيا مقارنتـا بـأنواع الـذكاء  ً ً

 ، الـذكاء املكـاين، الذكاء املنطقي الريـايض،الذكاء اللغوي(األخرى املعروفة منذ فرتة طويلة 

 ذكـاء ، الـذكاء الشـخيص، الـذكاء االجتامعـي، الـذكاء املوسـيقي،الذكاء الجسمي أو الحريك

 ولقد جاء هذا املفهـوم ،والتي تم متحيصها وتدقيقها من قبل الباحثني واملهتمني) الطبيعة 

كمكل للنظرة التقليدية للذكاء من خالل تركيـز هـذا املفهـوم عـىل الخصـائص الوجدانيـة 

 ).Dawda & Hart، 2000 : 797( والشخصية واالجتامعية للسلوك الذيك للفرد

 :تعريف الذكاء العاطفي

مفهـوم الـذكاء العـاطفي لوصـف الخصـائص ) 1990( ومـاير عـام استخدم سـالويف

الـتقمص : وكانـت هـذه الخصـائص العاطفيـة تشـمل( العاطفية لألفراد لتحقيـق النجـاح 

ـة اآلـخـرين،اـملـزاج  وـضـبط النزاـعـات أو،الـعـاطفي ـابرة والتـعـاطف، وتحقـيـق محـب   ، واملـث

 ،حـل املشـاكل بـني األشـخاص و، والقابليـة للتكيـف، واالسـتقاللية،والتعبري عن األحاسيس

ً وكان ذلك أول استخدام لهذا املفهوم الذي بدء ينترش تباعا بعـد ذلـك ،) واالحرتام،واملودة

ميثـل مجموعـة مـن :  ولقد عرف سالويف وماير الـذكاء العـاطفي بأنـه،بني أوساط املهتمني

وأحاسيسـه عنارص الذكاء االجتامعي تتضمن القدرة عىل قيام الفـرد بـالتحكم يف عواطفـه 

. هو واآلخرين والتمييز بينها واستخدام هذه املعلومات لتوجيه تفكريه وأعامله و ترصفاتـه

 ).12-6: 2007،شابريو(

قدرة الفرد عىل رصد مشاعره : وعرف سالويف وماير الذكاء العاطفي بأنه

  وان مييـز الفـرد بيـنهم وان،وانفعاالته الخاصة ومشاعر اآلخرين وانفعـاالتهم
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 .Salovey & Mayer، 1990:189)(دم هذه املعلومات يف توجيه سلوكه وانفعاالته يستخ

ْوحني بد االهتامم مبفهوم الذكاء العاطفي واملضمون املتعلق به يف بداية نشأته تـم 

 ولكنـه ،توجيهه نحو تنشئة وتربية األطفال وتعليمهم كمفهوم مقصـور عـىل ذلـك املجـال

مل والعالقات البرشية ملا وجد له من تأثري عـىل العـاملني بدء بعد ذلك ميتد إىل أماكن الع

 وفهـم ، حيـث يسـهم بفهـم املشـكالت بصـورة أعمـق،واألفراد يف بيئات العمـل املختلفـة

 العالقـات االجتامعيـة الناشـئة بسـبب العمـل وكيفيـة إدارتهـا وتحسـينها بصـورة أفضـل

 ).7: 2007،شابريو(

مجموعة من املهارات العاطفية التـي يتمتـع بهـا أما جوملان فعرف الذكاء العاطفي بأنه 

 :Goleman،1995( والالزمة للنجـاح يف التفـاعالت املهنيـة ويف مواقـف الحيـاة املختلفـة ،الفرد

271.( 

ـار أون اـلـذكاء الـعـاطفي بأـنـه تنـظـيم مـكـون ـمـن املـهـارات والكـفـاءات -وـعـرف ـب

تعامل بنجـاح مـع املتطلبـات الشخصية والعاطفية واالجتامعية التي تؤثر يف قدرة الفرد لل

 ).Bar-on،1997:14(البيئية والضغوط 

ويف مرحلة أخـرى عـرف سـالويف ومـاير الـذكاء العـاطفي بأنـه القـدرة عـىل إدراك 

 وتقوميها والتعبري عنها وكذلك القدرة عىل توليدها والوصول إليها عنـدما ،االنفعاالت بدقة

 والقـدرة عـىل تنظـيم ، واملعرفـة العاطفيـةتسري عملية التفكري والقدرة عىل فهم االنفعال

 .Mayer & Salovey، 1997: 3-31)(االنفعاالت مبا يعزز النمو العاطفي والعقيل للفرد 

وعرف إبراهام الذكاء العاطفي بأنه مجموعة من املهارات التي تعزى إليها الدقة يف 

خدامها ألجـل تقدير وتصحيح مشاعر الـذات واكتشـاف املالمـح العاطفيـة لآلخـرين واسـت

 ).Abraham،2000: 169(الدافعية واالنجاز يف حياة الفرد 
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 :ُوعرف الذكاء العاطفي بأنه القدرة عىل

 .فهم مشاعرك و مشاعر اآلخرين -

 .القدرة عىل التعامل مع اآلخرين -

 .القدرة عىل تكوين العالقات -

 .القدرة عىل التعبري عن العواطف املختلفة -

 . والسيطرة عىل العواطفالقدرة عىل االنضباط الذايت -

 .االستقاللية والقدرة عىل اتخاذ القرارات -

 ).www.khayma.com. (املثابرة والعمل الجاد -

 :يف حني عرف جاردنر الذكاء العاطفي عىل النحو التايل

القدرة عىل حث النفس عىل االستمرار يف مواجهة اإلحاطات والتحكم يف النزوات  -

 . وإرضائهاوتأصيل اإلحساس بإشباع النفس

 . القدرة عىل تنظيم الحالة النفسية مع األمل واألحزان-

 ).11: 2006،الهادي عبد( القدرة عىل التعاطف والشعور باألمل  -

 : وهي،يف الذكاء العاطفي بخمس قدرات وعرف سالو

 . أن يعرف الشخص عواطفه ومشاعره-

 . أن يتدبر الفرد أمر هذه املشاعر أو العواطف-

 .الفرد نفسه بنفسه وتكون الدافعية ذاتية أن يدفع -

 . أن يتعرف الفرد عىل مشاعر اآلخرين-

 ).237: 2006،أبو رياش وآخرون( أن يدير الفرد عالقاته مع اآلخرين -



 

296 

y

الذكاء العاطفي بأنه القدرة عىل إدراك وفهـم وتنـاول ) Furnham(وعرف فورنهام 

ـتطي ـث يـس ـاعر بحـي ـيم املـش ـاالت وتنـظ ـف واالنفـع ـاعر العواـط ـؤثر يف مـش ـرد أن ـي ع الـف

  ).Furnham،2006:819(اآلخرين

يف حني ميز جورج الذكاء العاطفي من خالل التفكري وعـرف الـذكاء العـاطفي بأنـه 

القدرة عىل إدراك املشاعر من خالل التفكري وفهم املعرفـة االنفعاليـة والعاطفيـة وتنظـيم 

 ).George،2000:1033-1047(ن املشاعر بحيث يستطيع الفرد أن يؤثر يف مشاعر اآلخري

الذكاء العاطفي بأنـه قـدرة الفـرد عـىل االنتبـاه ) 275: 2004(ولقد عرف أبو العال 

واإلدراك والوعي الجيد للمشـاعر واالنفعـاالت الذاتيـة والقـدرة عـىل الـتحكم يف مشـاعره 

 ،هدافـهوانفعاالته السلبية وتحويلها إىل مشاعر إيجابية وتنظيمها وتوجيهها نحو تحقيـق أ

 والتـأثري اإليجـايب يف اآلخـرين ،والقدرة عـىل إدراك مشـاعر اآلخـرين وانفعـاالتهم وفهمهـا

وتطوير مشـاعرهم وانفعـاالتهم للـدخول معهـم يف عالقـات انفعاليـه اجتامعيـة إيجابيـة 

 .تساعدهم عىل الرقي العقيل واملهني وتعلم املزيد من املهارات اإليجابية للحياة

بأـنـه مجموـعـة ـمـن الـصـفات : يم ـصـالح الـذكاء الـعـاطفي وعـرف ـعـيل عـبـد اـلـرح

الشخصية و املهارات االجتامعية و الوجدانيـة التـي متكـن الشـخص مـن تفهـم مشـاعر و 

 و من ثم يكون أكـرث قـدرة عـىل ترشـيد حياتـه النفسـية و االجتامعيـة ،انفعاالت اآلخرين

 . انطالقا ً من هذه املهارات

 :ي والوجداين  عن الذكاء العاطفنظرة تاريخيه

-30: 2007 ،؛ حسـني66-65: 2007،األحمـدي(بعد مراجعة أدبيات الذكاء والباحثني يف هذا املجال 

 ؛ 45-44: 2003 ،؛ حـسـني237: 2002،؛ محـمـود40: 2002،؛ رايض8: 2002 ،؛ ـبـدر29-28: 2004 ،؛ خواـلـدة31
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ـال) 78-77: 2000 ،األعرس وآـخـرون  ـن ـخ ـاطفي ـم ـذكاء الـع ـرق ـل ـنحاول التـط ـرة ـس ل النـظ

ًالتاريخية لهذا املفهوم بدءا من نشأته مرورا مبراحل تطوره خالل عدة فرتات زمنيـة مهـم ً، 

فمن خالل تتبع نظريات الذكاء وعالقتها بالعاطفة نستطيع أن نستنتج أن الباحثني ربطـوا 

-1920( فخـالل الفـرتة ،الذكاء بالعاطفة باعتبارهام مفهـومني متكـاملني ولـيس متضـادين

أشار ثورنديك إىل أن الذكاء االجتامعي والـذي يعنـي القـدرة عـىل فهـم اآلخـرين ) م1930

ًوالسلوك الحكيم يف العالقات اإلنسانية يعد مظهرا من مظاهر الـذكاء ونرش هـذه الفكـرة 

 ولقد فرس السيكولوجيني ،وأطلق عليه الذكاء اإلجتامعي) (Harper's Magazineيف مجلة

 .نه القدرة عىل جعل اآلخرين يترصفون كام تريدهخالل تلك الفرتة الذكاء بأ

أعترب وكسلر أن الذكاء عبارة عن حاصل جمع الجوانـب العقليـة ) م1940(ويف عام 

بـأن الجوانـب االنفعاليـة ) م1943( وأكـد تلـك النظـرة يف عـام ،مع الجوانب غري العقليـة

 .الحياةوالشخصية واالجتامعية رضورية للتنبؤ بقدرة الفرد عىل النجاح يف 

ـام  ـه) م1960(ويف ـع ـذكاء ومقاييـس ـن اـل ـاب ـع ـدر كـت ـذكاء ،ـص ـوم اـل ـور مفـه  وـص

 .االجتامعي بهذا الكتاب بأنه ال فائدة منه

 وأفرتض وجود سبعة أمنـاط ،كتب جارندر عن الذكاءات املتعددة) م1983(ويف عام 

 .أو أنواع مختلفة للذكاء

مفهوم الذكاء االجتامعي فذكر أنه مستقل ) لذكاءما بعد ا(تناول سرتنربج يف كتابه ) م1985(ويف عام 

أكـد جـاردنر يف ) م1985( ويف نفس العـام ،عن القدرات األكادميية وأنه مفتاح أسايس لألداء الناجح يف الحياة

 كتابه عـن الـذكاءات املتعـددة أن فهـم اإلنسـان لنفسـه ولآلخـرين وقدرتـه عـىل اسـتخدام وتوظيـف هـذا 
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لذكاء الشخيص والذكاء يف العالقات باآلخرين وكالهـام مهـارات ذات الفهم يعد أحد مناذج ا

أون مساهمته الكبـرية حـني أطلـق مصـطلح الـذكاء العـاطفي  - وكان لبار،قيمة يف الحياة

 .واقرتح معامل االنفعالية وقام كذلك بتصميم اختبار لقياس الذكاء العاطفي

ره بشكل جيل للباحثني والعامة وكانت النقلة الكبرية ملفهوم الذكاء العاطفي  وظهو

حينام قـدم سـالويف ومـاير منـوذجهام للـذكاء العـاطفي يف ) م1990(عىل حد سواء يف عام 

والذي سلط الضوء عىل هذا املفهـوم ووضـح كثـري مـن )  الشخصية، املعرفة،الخيال(كتاب 

 .خفاياه والغموض الذي اعرتاه

اطفي ملاذا يعني أكـرث مـام تعنـي الذكاء الع(أصدر جوملان كتابه ) م1995(ويف عام 

 ويف نفس العام قام جاك بلوك الباحث يف جامعة كاليفورنيـا بدراسـة بعـض ،)نسبة الذكاء

 وعالقتهـا بالـذكاء ،املتغريات الشخصية املرتبطة بالذكاء بشكل مستقل عن الذكاء العاطفي

كاء املرتفـع  نتـائج الدراسـة إىل أن ذوي الـذ وأشـارت،العاطفي بشكل مستقل عن الـذكاء

ًمستقال عن الذكاء العاطفي كانوا أكرث متيزا يف الجوانـب العقليـة وأقـل متيـزا يف الجوانـب  ً

ً أـمـا املتمـيـزون يف اـلـذكاء الـعـاطفي مـسـتقال ـعـن اـلـذكاء فـكـانوا أـكـرث متـيـزا يف ،الشخـصـية

 .الجوانب االجتامعية ولديهم اتجاهات إيجابية نحو أنفسهم ونحو اآلخرين

 :ت الذكاء العاطفيأبعاد ومكونا

 ،هناك اختالفات وبدرجات بسيطة تدور بني الباحثني حـني تنـاول هـذا املفهـوم ومكوناتـه

 ومنه من ذكـر أنهـا ، ومنهم من أطلق عليها مكونات،فمنهم من أطلق عليها أبعاد الذكاء العاطفي

كاء العـاطفي كـام  أال أنها باألغلب تتفق عىل النقاط الرئيسـية أو املكونـات األساسـية للـذ،قدرات

  أال إن االختالفات البسيطة بني الباحثني تبني لنا أن العلوم النفسية مثـار جـدل دائـر بـني ،سنالحظ
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العلامء والباحثني وأنه ال ميكننا الجزم والتأكيد بدقة متناهية بالعلوم املرتبطة باألحاسـيس  

 يكتنفهـا الكثـري مـن والشعور والعواطف داخـل اإلنسـان والـنفس البرشيـة والتـي مـازال

 . وسنتطرق لها بيشء من التفصيل لبيان ذلك للقارئ،الغموض

 :األبعاد الخمسة للذكاء العاطفي 

بعاد الخمسة للذكاء العاطفي كام يراها جوملان والتي يرى أنه يجب أن تتواجد فاأل

 : فتشمل عىل ما ييل،يف كل نشاط فردي  و جامعي

  الوعي بالذاتSelf- Awareness) فمعرفـة ): عرف عـىل عواطفـك وانفعاالتـكت

الفرد لعواطفه و وعي الفرد بذاته وإدراك مشاعره حال حدوثها هو أساس الثقـة بـالنفس 

وهو األساس الذي يبني عليه الفرد قراراته التي يتخذها يف مجمـل األمـور وشـئون حياتـه 

 .التي تتطلب إتخاذ القرارات

  معالجة الجوانب الوجدانيةManaging Emotions )  إدارة انفعاالتك ومعالجة

وهـو يعتـرب البعـد الثـاين مـن األبعـاد الخمسـة للـذكاء ): الجوانب الوجدانيـة والعاطفيـة

 ، ويهتم بكيفية معالجة وتعامل الفـرد مـع املشـاعر التـي قـد تزعجـه أو تؤذيـه،العاطفي

 .والقدرة عىل التعامل مع املشاعر بحيث تكون متوافقة مع املواقف الحالية

  الدافعيةMotivation) وهي تقـدم الفـرد والسـعي ): القدرة عىل تحفيز الذات

 كام يعتـرب اآلمـل محفـز ومكـون للدافعيـة لكثـري مـن األفـراد مـام يجعلهـم ،نحو دوافعه

 .يتمسكون بتحقيق أحالمهم وطموحاتهم بكل عزمية وإرصار

  ـيل ـاطف العـق ـم عواـطـف  ( Empathyالتـع ـرف وفـه ـىل التـع ـدرة ـع الـق

ويعني التفهم ففي حني اهتمت األبعاد الثالثة السابقة لذكاء العاطفي ): اآلخرين

  فهـو يعنـي ، أهتم هذا البعد بعالقاتـه بـاآلخرين،بذات الفرد وما يدور يف داخلة
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قراءة مشاعر اآلخـرين والتعـرف عـىل تعبـرياتهم مـن خـالل أصـواتهم ووجـوههم وحتـى 

 .   تلميحاتهم

  املـهـارات االجتامعـيـةSocial Skills) ويعـنـي كيفـيـة ): إدارة انفـعـاالت اآلـخـرين

 ،عالقات وصداقات الفرد وحسن إدارتها مع اآلخرين والتعامل املجتمع بكل مهارة واقتدار

 ،؛ عبـد الهـادي256-255: 2007 ،حسني( وحل املشكالت والنزاعات والقدرة عىل التفاوض 

 ).  www.buisnessballs.com؛41-40: 2003 ،؛ حسني235-236: 2006

 :املعايري األربعة للذكاء العاطفي

 :لذكاء العاطفي وهي حدد سالويف وماير أربعة معايري لبينام

 ويشمل القدرة عىل التعرف عىل املشاعر الشخصـية : إدراك املشاعر والتعبري عنها

 .وعىل مشاعر اآلخرين والقدرة عىل التعبري عن املشاعر بشكل دقيق ومالئم اجتامعيا

 وفيـه تصـبح املشـاعر جـزءا مـن : ري مـن خـالل الـتحكم يف املشـاعروضوح التفك

 أي توظيـف املشـاعر ، الذاكرة واتخاذ القرارأو حل املشكالت أوالعملية املعرفية كاإلبداع 

 .للتأثري يف وضوح عمليات التفكري وإضفاء املناخ االنفعايل إلدارة العقل للمشاعر

 ة يف معالجـة املعلومـات االنفعاليـةويشـمل اإلمكانـات املعرفيـ: فهم االنفعاالت، 

وتتضمن القدرة عىل الفهم من خـالل االستبصـار بالعالقـات بـني أنـواع املشـاعر املختلفـة 

ألسباب وعواقب هذه االنفعـاالت وكـذلك اسـتيعاب االنفعـاالت والتغـريات التـي تحـدث 

 . لحظة االنفعاالت لدى الفرد والجامعات

 ـاالت ـدرة : إدارة االنفـع ـا وتـشـمل الـق ـاالت ومراقبتـه ـيم االنفـع ـعـىل تنـظ

 . وضبطها و توجيهها لدى الشخص يف املواقـف االجتامعيـة املتنوعـة مـع اآلخـرين
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أي )  امليتـا انفعاليـة(وقد أصبح هذا البعد يدرس اآلن يف علـم الـنفس فـيام يطلـق عليـه 

         .الوعي باالنفعاالت وإدارتها

 :الرموز الخمسة للذكاء العاطفي

 : وهي ، للذكاء العاطفي هناك خمس رموزأن) 37-36: 2004 (ر خوالدةفيام ذك

 فـالفرد بحاجـة إىل أن يعـرف أوجـه ،وهو أساس الثقة بـالنفس: الوعي بالذات 

 .ًالقوة والضعف لديه ويتخذ من هذه املعرفة أساسا لقراراته

 وهو أن يعرف الفرد كيف يتعامل ويعالج املشاعر : معالجة الجوانب االنفعالية

 .السلبية التي قد تؤثر بشكل سلبي عىل حياته العامة أو النفسية

 ويعني القدرة عىل قراءة مشاعر اآلخرين سواء من : التعاطف العقيل أو التفهم

 .تعبرياتهم أو أصواتهم أو تلميحاتهم ووجوههم

 فالطموح والتقدم والسعي ووجود األمل كلها تعترب مكونات أساسـية : الدافعية

 فالفرد الذي يكون لديه هدف ويحدد ،والتي هي البعد الرابع للذكاء العاطفييف الدافعية 

ويعرف خطواته نحو تحقيق هدفه ويكون لديه الحامس واملثابرة واألمل يف تحقيق هدفه 

 .هو املقصود بالدافعية لدى الفرد

 وتعني مقدرة ومهارة الفرد عـىل تهدئـة نفسـه والتغلـب : املهارات االجتامعية

 والقدرة عىل التزامن يف املزاج مع اآلخرين وحودث تفاعل بـني ،ه املزاجية السيئةعىل حالت

 .الفرد واآلخرين والذي يعكس عمق االندماج واالرتباط بني األفراد
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 مكونات الذكاء العاطفي الستة 

ومن منظور آخر للذكاء العاطفي نجد أن للذكاء العاطفي ستة مكونات تشمل عىل 

 بالسلوك األخالقي والتفكري وحل املشكالت والتفاعل االجتامعي والنجـاح املهارات املتعلقة

 :  ورشحها كاأليت،األكادميي والعمل والعواطف

 وتعني توفر العواطف والسـلوكيات التـي تتعلـق بـاالهتامم : العواطف األخالقية

ـوين  ـليمة وتـك ـار الـس ـرين باألفـك ـة اآلـخ ـاعدة وتغذـي ـديم املـس ـاركة وتـق ـاآلخرين واملـش ـب

ـوانني ال ـنظم والـق ـاع اـل ـة والتـسـامح وإتـب ـة والتطوعـي ـة لألـعـامل الخريـي ـسـلوكيات املطلوـب

 .االجتامعية

 وتشمل التفكـري بشـكل واقعـي بالنسـبة للمشـكالت والهمـوم: مهارات التفكري، 

 وتغيـري ،والتفاؤل الذي يسهم بتغيري املشاعر واألفكار السلبية إىل مشـاعر وأفكـار إيجابيـة

 . طريقة التفكري باملشكلة أو الواقعطريقة الترصف بتغيري

 وهنا يأيت دور بناء إسرتاتيجية للتعامل مـع املشـاكل ومعالجتهـا: حل املشكالت، 

 . وإعداد البدائل، ومحاولة الوصول للحلول املختلفة،وتحديد املشكل بدقة

 وتشمل التفاهم مع اآلخرين ومهارات التخاطب والتواصل :  املهارات االجتامعية

 واالهـتامم املتبـادل ، واملشاركة مع اآلخرين، والتعبري عن االحتياجات بوضوح،رينمع اآلخ

 .بني الفرد واآلخرين

 وتعنـي مهـارات اإلنجـاز كتوقـع النجـاح والسـيطرة أو : النجاح العميل األكادميي

 .التحكم بالبيئة الخارجية والعزمية واإلرصار

 تنشيط األجـزاء العاطفيـة وهنا يأيت دور تنمية العواطف ومعالجة و: العواطف

 ).404-394: 2003 ،حسني. (ً وبناء وإلهام الفرد عاطفيا،لدى الفرد
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 :عنارص الذكاء العاطفي الخمسة

 : وهيخمسة عنارص) 275: 2004(يف حني يتضمن الذكاء العاطفي عند أبو العال 

 مثل ويقصد به معرفة الفرد ملشاعره وانفعاالته واالستخدام األ: الوعي االنفعايل

 .لها يف اتخاذ القرارات املناسبة وااليجابية يف حياته

 ويقصد به قـدرة الفـرد عـىل قـراءة مشـاعر اآلخـرين واحتياجـاتهم : التعاطف

 .ومشكالتهم ومساعدتهم عىل تحقيق أهدافهم دون التعبري عن مشاعرهم بصورة مبارشة

 وتوجيـه ويقصـد بهـا قـدرة الفـرد عـىل مواجهـة التحـديات  : الدافعية الذاتية

 وقدرته عىل الرتكيز وتجنب ،االنفعاالت واملشاعر نحو تحقيق أهدافه يف الدراسة أو العمل

 .املشاعر السلبية عندما يحني وقت األداء والعمل

 ويقصد بها قـدرة الفـرد عـىل الـتحكم يف مشـاعره : إدارة االنفعاالت الشخصية

 والقدرة عـىل ،ا إىل مشاعر إيجابيةوانفعاالته السلبية والقدرة عىل التخلص منها أو تحويله

 .النجاح يف حياته العاطفية والتخلص من حالة الحزن أو الغضب أو القلق

 ويقصد بها قدرة الفرد عىل التأثري اإليجايب يف اآلخرين : إدارة انفعاالت اآلخرين

 وقدرته عىل تطوير مشاعر اآلخرين ومـزاجهم ،والتجاوب بفاعلية مع مشاعرهم ورغباتهم

 .سينها ومساعدتهم عىل التخلص من املشاعر السلبية مبهارةوتح
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 املجاالت األساسية للذكاء العاطفي 

 ،وصنف سالويف أنواع الذكاء العاطفي التي قدمها جاردنر يف خمس مجاالت أساسية

 :وهي كالتايل

 فـالوعي بـالنفس والتعـرف عـىل الشـعور وقـت : أن يعرف كل إنسـان عواطفـه

 وكيف تكون قدرة الفرد عىل رصد املشاعر من ،ايس للذكاء العاطفيحدوثه هو الحجر األس

 وكام أن ،ًلحظة إىل أخرى يعد ذلك عامالً حاسام للنظرة السيكولوجية الثاقبة وفهم النفس

 فاألشـخاص ،عدم القدرة عىل مالحظة املشاعر الحقيقية تجعل الفـرد يقـع تحـت رحمتهـا

لنـاس أفضـل مـن يعيشـون حيـاتهم ألنهـم الذين يثقون بأنفسـهم هـم الـذين يعتـربهم ا

 .ميتلكون حاسة واثقة يف كل ما يتخذونه من قرارات

 إن التعامل مع األحاسيس واملشاعر وتحييدها : إدارة هذه العواطف والتحكم بها

 وقدرة الفرد عـىل تهدئـة الـنفس والـتخلص مـن القلـق ،بشكل إيجايب بل وجعلها إيجابية

 فمـن يفتقـر لهـذه ،سـاس املكونـات للـذكاء العـاطفيوالتهجم ونتائج الفشـل هـي مـن أ

 أمـا مـن يتمتـع ،القدرات يظل يف حالة غري مستقرة ويف عراك مستمر مع الشعور بالكآبـة

بها فهم ينهضون من كبوات الحياة ويتقبلونها برسعة أكـرب ويعـود لواقـع حيـاة الطبيعيـة 

 .بشكل أفضل

 فهـذا أمـر مهـم النتبـاه ،أي توجيه العواطف لخدمـة هـدف مـا:  تحفيز النفس 

 فالتحكم يف االنفعاالت وتأجيل اإلشباع أسـاس مهـم لكـل ،النفس ودفعها للتفوق واإلبداع

 . فاألشخاص املتمتعون بهذه املهارة لديهم فاعلية يف كل ما يناط بهم من أعامل،إنجاز

 أي القـدرة عـىل اإلحسـاس : التعرف عىل عواطف اآلخـرين ومشـاعرهم

  و الوعي بانفعاالتهم و التقـاط اإلشـارات التـي تـدل عـىل أن بانفعاالت اآلخرين
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 وعـادة يـدفع ذلـك الفـرد إىل اإليثـار واملشـاركة الوجدانيـة مـع ،هناك من يحتـاج إلـيهم

 .اآلخرين

 وهـي ،والتي تعني فن إدارة العالقات مـع اآلخـرين:  املهارات االجتامعيةتوجيه 

. ( لفاعلية يف بناء العالقـات مـع اآلخـرينمهارة تعني تطويع عواطف ومشاعر اآلخرين وا

 ).33-32: 2004،خوالدة

 :تقسيامت مكونات الذكاء العاطفي 

 ملكونـات  تقسيمهامDulewics & Higgs 1999: 23-34 وهيجز  دويلوكس وقدم

 : هي بخمسة مكونات و العاطفي الذكاء

 واثقة يف  قرارات اتخاذ يف واستخدامها ملشاعره الفرد  وهي معرفة : بالذات الوعي

 .حياته

 ويحفـزه وال يسـاعده بشكل النفعاالته وعواطفه الفرد إدارة وهي :الذات تنظيم  

 . أشياع الحاجات إىل وقت معني تأجيل عىل والقدرة يعوقه

 ذاتـه  تحفيـز ألجـل العميقـة ته وتفضيال لقيمه الفرد وهي استخدام : الذات حفز

 . فضللتحقيق أهدافها بشكل أ وتوجيهها ودفعها

 نزعات إدارة وعىل فهمها عىل والقدرة اآلخرين مبشاعر اإلحساس وهي:  التعاطف 

 .وانفعاالت اآلخرين بشكل إيجايب وأفضل

 مـن اآلخـرين انفعـاالت وإدارة قـراءة عىل الفرد قدرة وهي: االجتامعية املهارات 

 اإلقنـاع مهـارات واسـتخدام بهـم واالهـتامم الحـب وإظهـار عالقاته معهـم خالل

 بصـورة فريـق يف والعمـل ناجحـة عالقـات وتكـوين شـبكة الثقة وبناء والتفاوض

 .فاعلة إيجابية

 األبعاد عىل يشتمل العاطفي الذكاء  أن Levinson،1999 : 103ليفنسون  ذكر كام

  : التالية
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 بهـا تشـعر والعواطف التي االنفعاالت معرفة عىل القدرة أي : العاطفي اإلدراك 

 . نقوله وما نفعله وما فيه نفكر وما مشاعرنا نيالعالقة ب توضيح مع

 الواضح والتفكري ،املندفعة املشاعر إدارة وتعني : املشاعر يف التحكم . 

 لـألداء املسـئولية وتحمـل التكامـل عـىل املحافظـة أي : الحـي والضـمري الثقـة 

 . الشخيص

 مـع بهـا واألخـذ وآرائهـم وانفعـاالتهم ملشـاعرهم الحساسية أي : اآلخرين فهم 

 . النشط والظاهر تجاههم االهتامم

 قدراتهم تدعيم مع ومساندتهم اآلخرين األفراد منو الحتياجات الحساسية . 

 يتكون من العاطفي الذكاء أن إىل )11-10: 1998(السميع  عبد عثامن و وتوصل  

 : هي أبعاد خمسة

 واملشـاعر  تلالنفعـاال الجيـد واإلدراك االنتبـاه عـىل القـدرة :االنفعاليـة املعرفـة

 واملشـاعر األفكـار بني بالعالقة الوعي مع بينهام وحسن التميز الذاتية والعواطف

 .الخارجية واألحداث الذاتية

 وكسـب السـلبية االنفعـاالت والعواطـف يف التحكم عىل القدرة :االنفعاالت إدارة 

 ةالحيـا مهـارات مامرسـة مع إيجابية، انفعاالت إىل فيها وتحويلها للتحكم الوقت

 .بفاعلية واملهنية االجتامعية

 تحقيـق إىل وتوجيههـا واملشاعر االنفعاالت تنظيم عىل القدرة : االنفعاالت تنظيم 

 وفهـم ،القـرارات أفضـل صـنع يف واالنفعاالت املشاعر واستعامل اإلنجاز والتفوق

 إىل مرحلة من النفعاالت تتحول وكيف ؟ مختلفة بانفعاالت يتفاعل اآلخرون كيف

 .؟ أخرى



 

307 

y

 فهـم مـع انفعاليـا معهم والتوحد اآلخرين انفعاالت إدراك عىل القدرة :التعاطف 

 .معهم والتناغم مشاعرهم وانفعاالتهم

 والـترصف وتسـاندهم تتـبعهم ومتـى اآلخـرين يف القوي اإليجايب التأثري :التواصل 

 .الئقة معهم بطريقة

 القدرات املرتبطة بالذكاء العاطفي

تصور للقدرات املرتبطة بشكل قوي بالـذكاء العـاطفي ومن منحى آخر ميكن وضع 

 وبهـذا القـدرات ميكـن متييـز األفـراد الـذين يحتمـل ،كقدرات يتميز بها أفراد عن آخـرين

ًارتفاع مستوى الذكاء العاطفي لديهم مقارنتا باآلخرين األقل ذكـاء عاطفيـا  وهـي تشـمل ،ًً

 :القدرات التالية

 الجسد والتعامل معه والتمكن من الترصف وهي اإلحساس بالسيطرة عىل : الثقة

 .والتعامل مع العامل املحيط

 اإلحساس بأن اكتشاف األشياء أمر إيجايب يشعر النفس بالرسور: حب االستطالع. 

 وتوـلـد الـشـعور بالكـفـاءة ً،وـهـي الرغـبـة والـقـدرة ـعـىل أن يـكـون ـمـؤثرا: اإلرصار 

 .والفعالية لدى الفرد

 عـىل تغيـري األفعـال والـتحكم فيهـا بطـرق وهـي القـدرة: السيطرة عىل الـنفس 

 .تتناسب مع املراحل السنية واإلحساس بأن هذا االنضباط نابع من داخلة

 وتعنـي االرتكـاز عـىل اإلحسـاس : القدرة عىل تكوين عالقات واالرتباط باآلخرين

 .بأنه يفهم اآلخرين وأنهم يفهمونه

 ادل الشـفهي لألفكـار وتشـمل الرغبـة والقـدرة عـىل التبـ: القدرة عـىل التواصـل

 .واملشاعر مع الغري
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 وتشمل القدرة عىل عمل توازن يف نشاط الفـرد واحتياجاتـه الشخصـية : التعاون

: 2003 ،؛ حسني43: 2004 ،؛ خوالدة13-12: 2006 ،حسني. ( واحتياجات اآلخرين

386-387.( 

ونات أربع قدرات وصفها بأنها مك) 41-40: 2004 ،يف الخوالدة( ولقد حدد جاردنر 

 : وتشمل هذه القدرات عىل ما ييل،الذكاء العاطفي بني األفراد

 وتـسـاعده يف تنـسـيق جـهـود ،فـهـي مـهـارة مهـمـة للقاـئـد: تنـظـيم املجموـعـات 

 .املجموعة الواحد نحو تحقيق هدف مشرتك

 فبعض املفاوضني لدية القدرة عىل ،وهي فن أقناع اآلخرين: الحلول التفاوضية 

 وبعض املفاوضني قادر عىل التـدخل وحـل النزاعـات أو ،سالسةأبرام وعقد الصفقات بكل 

 .الرصاعات

 وهي تسهل القدرة عىل ،وهي موهبة التعاطف والتواصل: العالقات الشخصية 

 فـالتعرف بشـكل مناسـب عـىل ،املواجهة يف جميـع املواقـف يف الحيـاة العامـة والخاصـة

 .الجتامعيةعواطف اآلخرين ومشاعرهم يعترب فن ومهارة يف العالقات ا

 ويعني القدرة عىل اكتشاف مشاعر اآلخرين ببصرية نافـذة : التحليل االجتامعي

 مـام يـؤدي إىل بنـاء عالقـات قويـة بـني الفـرد ،ومعرفة اتجاهاتهم ودوافعهـم وشـعورهم

 .واملجتمع

 :مناذج الذكاء العاطفي

صاحب االهتامم مبفهوم الذكاء العاطفي ظهـور عـدد مـن النظريـات التـي 

تفسري هذا املفهوم الحديث كعـادة أغلـب العلـوم الحـديث حيـث تعـدد تحاول 

 الباحثني ينشأ عنة ظهور عدد من النظريات والتفسريات للمفهوم بـاختالف نظـرة 
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 أهمهـا مـا ، وهناك عدة نظريات أو مناذج للـذكاء العـاطفي،كل عامل وباحث لهذا املفهوم 

 :ييل

 : للذكاء العاطفي) جوملان(منوذج 

منوذج للذكاء العاطفي يعتمد عىل سامت وخصائص شخصـية للفـرد ) وملانج(قدم 

 وقدم كتابان كان لهام األثر الكبـري يف نرش ،تشمل قدرات والدوافع الذاتية والنفسية للفرد

وأصـدره ) الـذكاء العـاطفي( فاألول حمل عنوان ،هذا املفهوم يف األوساط األدبية والعلمية

وأصـدره يف عـام ) العمل مـع الـذكاء العـاطفي( حمل عنوان  والكتاب الثاين،)م1995(عام 

الذكاء العاطفي بأنه مجموعة املهارات العاطفيـة التـي يتمتـع ) جوملان( وعرف ،)م1998(

وعرف يف موضـع ،الفرد بها وتلزم للنجاح يف التفاعالت املهنية ويف مواقف الحيـاة املختلفـة

 ،ىل مشاعرنا ومشاعر اآلخرين وتحفيز ذاتناآخر الذكاء العاطفي بأنه القدرة عىل التعرف ع

 . وعىل إدارة انفعاالتنا وعواطفنا وعالقاتنا مع اآلخرين بشكل فعال

 : وهي،أن الذكاء العاطفي مكون من خمس مجاالت أساسية) جوملان(وبني 

 ويشري ذلك إىل معرفة الشخص لعواطفه وإحساسه بهـا واسـتخدامها : الوعي بالذات

 .مناسبةللوصل إىل قرارات 

 ويشري إىل قدرة الفرد عىل إدارة أفعالة وأفكاره ومشـاعره بطريقـة : إدارة االنفعاالت

 .متوافقة ومبرونة تحت ظل ظروف ومواقف مختلفة

 ويشـري إىل أن الفـرد يعتمـد عـىل قـوة دفـع داخليـة لتحقيـق أهدافـه : حفز الذات

 .وطموحاته

 ـاطف ـعر: التـع ـا يـش ـىل إدراك ـم ـرد ـع ـدرة الـف ـري إىل ـق ـة ويـش ـرين ومعرـف ـه اآلـخ  ـب

 .أحاسيسهم
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 وتـشـري إىل ـقـدرة الـفـرد ـعـىل تـكـوين عالـقـات ـمـع اآلـخـرين : التفاـعـل ـمـع اآلـخـرين

ـة ـم بفاعلـي ـل معـه ـم،والتفاـع ـدة معـه ـة جـي ـط اجتامعـي ـاء رواـب ـا وبـن  70( . وإدارتـه

 ).  Goleman،1995: 271-286؛ Goleman،1997: 18-57؛

 :للذكاء العاطفي) ماير وسالويف (منوذج 

اهتموا بالجوانب الالمعرفيه للذكاء فالذكاء العاطفي عبارة عن مجموعة من حيث 

 وعـرف ،القدرات التي تفرس اختالف األفراد يف مستوى إدراك وفهم االنفعاالت والعواطف

الذكاء العاطفي بأنه قـدرة الفـرد عـىل رصـد مشـاعره وانفعاالتـه الخاصـة ) ماير وسالويف(

ان مييـز الفـرد بيـنهم وان يسـتخدم هـذه املعلومـات يف  و،ومشاعر اآلخـرين وانفعـاالتهم

 .توجيه سلوكه وانفعاالته

الذكاء العاطفي بأنه القدرة عىل إدراك االنفعـاالت ) مايروسالويف( وفيام بعد عرف 

 وتقوميها والتعبري عنها وكذلك القدرة عىل توليدها والوصول إليها عندما تسري عملية ،بدقة

 والقدرة عىل تنظـيم االنفعـاالت مبـا ،م االنفعال واملعرفة العاطفيةالتفكري والقدرة عىل فه

عـىل أن الـذكاء العـاطفي ) مـاير وسـالويف( ولقـد بـني ،يعزز النمو العاطفي والعقيل للفرد

 : وهي،يشمل أربع قدرات أو مكونات

 وتعني قدرة الفـرد عـىل التعبـري : القدرة عىل الوعي باالنفعاالت والتعبري عنا بدقة

 .النفعاالت سواء من خالل الحركات أو مالمح الوجه أو الصوت أو اإلشاراتعن ا

 بحيـث يـتم توظيـف : القدرة عـىل اسـتخدام االنفعـاالت لتسـهيل عمليـة التفكـري

 .االنفعاالت للمساعدة يف زيادة الرتكيز أو التفكري بشكل إيجايب وتحسني التفكري
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 رة الفرد عىل تحليـل االنفعـاالت وتعني قد:   القدرة عىل فهم وتحليل االنفعاالت

 .وتسميتها وفهمها وتفسري معناها

 وتعنـي القـدرة عـىل  تنظـيم االنفعـاالت وإدارتهـا : القدرة عىل إدارة االنفعـاالت

 . ًوتكون معينا للفرد لتطوير عالقاته مع اآلخرين وتحسينها

 )؛113-106: 2007 ، السـمدوينMayer & Salovey، 1997: 3-31 ؛Salovey & 

Mayer، 1990:189.( 

 : للذكاء العاطفي) أون-بار(منوذج 

بتحليله للذكاء العاطفي عىل آثاره ونتائجه وأنـه ينتمـي إىل ميـدان ) أون-بار(ركزا 

الذكاء العاطفي بأنه ) أون-بار(وعرف ،اإلمكانيات العقلية والقدرات العاطفية غري املعرفية

عاطفية واالجتامعية التي تؤثر يف قدرة تنظيم مكون من املهارات والكفاءات الشخصية وال

وعرفه بأنه مجموعـة مـن القـدرات . الفرد للتعامل بنجاح مع املتطلبات البيئية والضغوط

غري املعرفيـة واملهـارات التـي تـؤثر عـىل قـدرة الفـرد يف التكيـف مـع املتطلبـات البيئيـة 

 . وضغوطه

ن طريق مجموعة مـن ًخصائص الذكاء العاطفي تبعا لذلك ع) أون-بار(حدد  ولقد

السامت والقدرات املرتبطة باملعرفة العاطفية واالجتامعية التي تؤثر يف قدرتنا الكلية عـىل 

أن الذكاء العاطفي يتكون مـن خمـس ) أون-بار( وأوضح ،املعالجة الفعالة ملتطلبات البيئة

 : وهيً،كفاءات ال معرفية أو قدرات كام يطلق عليها أحيانا

  ـة ـة كـفـاءات ال معرفـي ـة(ذاتـي ـات الشخـصـية الداخلـي ـارة ـعـن ): املكوـن وـهـي عـب

مجموعة من الكفاءات الالمعرفية الفرعية أو مجموعة مـن القـدرات التـي تسـاعد الفـرد 

الوعي الذايت والتوكيدية وتقدير الذات وتحقيق الذات : مثل،عىل التعامل مع نفسه بنجاح

 .واالستقاللية
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 وهـي ): ونات العالقـة بـني األشـخاصمك( كفاءات رضورية للعالقة بني األشخاص

عبارة عن مجموعة من الكفاءات االجتامعية التي تساعد الفرد عىل إقامة عالقات ناجحـة 

التعـاطف واملسـئولية االجتامعيـة والعالقـة بـني :  مثـل،وذات تأثري إيجـايب عـىل اآلخـرين

 .األشخاص

  وهي مجموعة ):مكونات القدرة عىل التوافق(كفاءات رضورية للقابلية للتكيف 

من الكفاءات الالمعرفية الفرعية  التي تساعد الفرد عىل التكيف الناجح مع واقـع الحيـاة 

 .حل املشاكل وإدراك الواقع واملرونة: مثل،ومتطلبات البيئة املحيطة

 وهـي ): مكونا إدارة التوتر( كفاءات رضورية للقدرة عىل إدارة الضغوط وضبطها

يـة الفرعيـة أو القـدرات التـي تسـاعد الفـرد عـىل إدارة مجموعة مـن الكفـاءات الالمعرف

 .تحمل الضغوط والتوتر وضبط االندفاع:  مثل،الضغوط ومقاومة االندفاع وضبط الذات

 وهي مجموعة من الكفاءات الالمعرفية الفرعيـة أو القـدرات التـي : املزاج العام

 .السعادة والتفاؤل: مثل ،تساعد الفرد عىل إدراك حالته املزاجية وتغيريها بشكل إيجايب

أول أداة لقياس الذكاء العاطفي وكانت مصممة للتعـرف عـىل ) أون-بار(ولقد أعد 

فقرة لتحقق مـن ) 360( وأستخدم مقياس تقرير ذايت مكون من ،تلك الكفاءات الالمعرفية

-Bar؛ Bar-on،2000: 9-38) (أون-بـار(تلك الكفاءات الالمعرفيـة الخمسـة كـام وصـفها 

on،1997:14-23690- 68: 2007،؛ األحمدي106-1013: 2007 ،؛السمدوين.( 



 

313 

y

 :أهمية الذكاء العاطفي

 ولكن وجد له تأثري واضح عىل مجـرى ،يعترب الذكاء العاطفي مفهوم عرصي حديث

 فهناك قاسـم مشـرتك ، وتأثري مهم يف طريقة تفكريه وعالقاته وانفعاالته،سري حياة اإلنسان

 وهنـاك تعـاون فـيام بينهـا إلتاحـة الفرصـة ، العقـل والقلـببني العواطف والتفكري وبـني

 فالشـخص الـذي يعـاين مـن ،لإلنسان التخـاذ القـرارات الصـحيحة والتفكـري بشـكل سـليم

اضطراب عاطفي أو عـدم أتـزان عـاطفي ال يسـتطيع السـيطرة عـىل عواطفـه أو الـتحكم 

-280: 2006 ،آخـرونأبـو ريـاش و(بانفعاالته حتى وأن كان عىل مستوى عايل من الـذكاء 

281 .( 

ومن ثم تبدو أهمية الذكاء العاطفي خصوصا ونحن يف بداية األلفية الثالثـة حيـث 

نجد املجتمع يواجه العديد من املشكالت املتعلقة باملجال السيايس و االجتامعي و الثقايف 

ي عـىل كثـري  واألزمة املالية العاملية خري مثال لذلك وما أفرزته من تـأثري قـو-،و االقتصادي

من الرشكات وبالتايل التأثري عىل املوظفني والعـاملني ومـا صـحاب ذلـك مـن حـاالت قلـق 

وليس هناك مثة شك يف أن الحلول ملعظم هذه  . -واضطرابات بل وصلت إىل حد االنتحار 

املشكالت التي تسبب الضيق و القلق للمجتمع هو أن ميتلك الفـرد لـيس فقـط القـدرات 

 بل عليهم أيضا أن ميتلكوا مهـارات اجتامعيـة و وعاطفيـة ، بطريقة جيدةالفكرية املطورة

تتكامل مع املهارات الفكرية لحل هذه املشكالت الراهنة والخروج من األزمـات التـي ميـر 

 ومن هنا يتضح أهمية هذه املهارات لدى األفراد و القـدرة عـىل ،بها األفراد بني حني وآخر

سجام بينهم بفاعلية وقد ساهم كل هـذا يف االهـتامم مبفهـوم  إدارتها والتعامل معها و االن

 ). Pfeiffer & Steven، 2001:138-142(الذكاء العاطفي لتأثريه القوي عىل ذلك 
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أن البحث العلمي بدأ يف االهتامم بالعواطف واالنفعاالت لإلنسان وطور األسـاليب 

 ، مصـدر غمـوض فـيام مىضوالطرق لفهم ودراسة هذه العواطف واالنفعاالت التي كانت

ًوتعترب العواطف جانبا أساسيا من جوانب السلوك اإلنساين  وهـي ذات صـلة وتـأثري كبـري ،ً

عىل حياة اإلنسان وشخصيته وتختلف باختالف شخصية الفرد وسلوكه والبيئة التي يعيش 

 فمن الناس من لديـة نضـج عـاطفي وانفعـايل ولـه القـدرة عـىل التكيـف مـع أفـراد ،فيها

ً ومنهم من ليس لديه نضج وهو غالبا ما يعاين مـن مشـكالت التكيـف والتوافـق ،تمعاملج

 ومـنهم مـن لديـه القـدرة عـىل التعامـل مـع العواطـف و ،وإدارة العالقات مـع املجتمـع

 ولديه القدرة عىل التحكم بها وإدارتها لتكون حافز لـه ،االنفعاالت اإليجابية والسلبية منها

 ومنهم من تحطمه العواطـف السـلبية ، القرار واملترصف األولودافع له ويكون هو متخذ

ًوتقذف به مينتا ويسارا وتتحكم بقراراته وترصفاته  فالذكاء العاطفي هـو املفتـاح الجديـد ،ً

 ولقـد أشـارة العديـد مـن الدراسـات إىل أن الكثـري مـن املـوظفني ذوي املـؤهالت ،للنجاح

سباب فشلهم تنـدي معـدل الـذكاء العـاطفي  وكان من أ،الواعدة فشلوا يف تحقيق النجاح

ً فالفشل غالبا ما ينشـأ عـن ، وعدم قدرتهم عىل التواصل وبناء عالقات مع اآلخرين،لديهم

وهـذا يوضـح لنـا ). 27-26: 2004 ،خوالـدة(أسباب عاطفية أكرث من أسباب فنيـة ومهنـة 

 معني لإلنسـان كيف أهمية التعامل مع الذكاء العاطفي وفهمه الفهم الصحيح ليكون خري

ًيف مواجهة املشكالت والتعامل مع ضغوط الحياة وإدارة عواطفه وانفعاالته لتكـون دافعـا 

 وبناء العالقات املثمرة وإدارة عواطفه وعالقاتـه بشـكل صـحيح نحـو ،ًله وليس محطام له

 .النجاح

إن القـدرة عـىل الـسـيطرة عـىل العواطـف واالنفـعـاالت هـي أـسـاس اإلرادة 

  وإدارة العواطف هي تحد وهي حاجـة ملحـه بـنفس،ة الناجحةوأساس الشخصي
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 فهناك أشخاص يتمتعون مبستوى ذكاء مرتفع ولكن ال يسـتطيعون تسـيري حيـاتهم ،الوقت 

 فقد يفشل الشخص الالمع من حيث الـذكاء يف حياتـه نتيجـة عـدم ،العاطفية بشكل جيد

فالعواطف هي التي تقـود ) 44 :2004 ،خوالدة(سيطرته عىل انفعاالته ودوافعه الجامحة 

 والقدرة عىل إدارتهـا بشـكل صـحيح يعنـي الخـروج مـن ،التفكري والقيم و الخوف والبقاء

األزمات واملشكالت وإدارتها بشكل سلبي يعني االنغامس يف األزمـات واملشـكالت وبالتـايل 

 .التأثري بشكل سلبي عىل قراراته

ورة دقيقة يتعاملون مع املوضوعات واألفراد الذين يدركون مشاعرهم وعواطفه بص

ً ومن ثـم يتمتعـون أكـرث بحيـاتهم قياسـا بأولئـك الـذين يـدركون ،االنفعالية بصورة أفضل

 وللذكاء العاطفي تأثري عىل قدرة الفرد عىل التكيف ،مشاعرهم وعواطفهم بصورة أقل دقة

) أون-بـار ( وهـذا مـا أشـار إليـه،مع متطلبات البيئة املحيطة به والتعامـل مـع ضـغوطها

: 2007،الخرض وآخرون(من أهمية الذكاء العاطفي يف النجاح بالحياة والسعادة ) جوملان(و

18 .( 

ًوتشري الدراسات يف مجال الـذكاء العـاطفي إىل أنـه يـرتبط إيجابيـا مبجموعـة مـن 

ًاملتغريات املرغوبة شخصيا واجتامعيا ً فالذكاء العاطفي يرتبط إيجابيـا بالرضـا عـن الحيـاة ،ً

)Palmer،et al 2002(، ويرتبط بجودة العالقات االجتامعية للفرد وحجمهـا )Austin، et 

al. 2005(، بالعالقات اإليجابية مع األصدقاء   ومرتبط)Brackett، et al. 2004(،واألفـراد  

  & Sjoberg(األكرث ذكاء عاطفي أكرث قدرة عىل التكيف االجتامعي واملخالطة االجتامعية 

Engel berg، 2005 (،وأكـرث اهتاممـا ، وهـم أفضـل يف جانـب الصـحة النفسـية والبدنيـة ً

 لطلـب املسـاعدة املهنيـة ً وأكرث اسـتعدادا) Brackett، et al.، 2004( مبظهرهم الخارجي 

  وهـم أكـرث ،) Ciarrochi & Deane، 2001(وغري املهنية للمشكالت الشخصية العاطفيـة 
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 ).17: 2007،الخرض وآخرون) (Parker، et al، 2004( ًتفوقا من الناحية األكادميية

ًووـجـد أن األـفـراد ذوي اـلـذكاء الـعـاطفي املرتـفـع أـكـرث نجاـحـا يف حـيـاتهم املهنـيـة 

)Dulewicz & Higgs، 2004؛Vakola، et al. 2004 (  وأعـىل أداء وظيفيـا وشـعورا ً ً ً

) Slaski، 2001؛ Fletcher، 2001؛ Kaipiainen & Cartwright، 2002(بضغوط العمـل 

 ولديهم مقـدرة عـىل تحقيـق ،)Higgs & Rowland، 2002(ولديهم مهارات قيادية أعىل 

 وييرس عمليات التغيـري التنظيمـي ،)Sjoberg، 2001(التوازن بني متطلبات العمل واملنزل 

 ،.Jordan، et al( ويزيـد مـن أداء فـرق العمـل ،)Vakola، et al.، 2004(بشـكل أفضـل 

: 2007،الـخرض وآخـرون) (Slaski & Cartwright، 2002(ألداء اإلداري  وتحسـن ا،)2002

17.( 

 القاعدة الذهبية يف الذكاء 

 و التـي أساسـها األفـراد ،والذكاء العاطفي هو قاعدة وأساس منو الكفاءة العاطفيـة

وقد توصلت . األكرث ذكاء عاطفي أو لديهم قدرة اكرب عىل تنمية مهارات كفايتهم العاطفية

 الذكاء العاطفي يؤثر إيجابا يف كفاءة املؤسسات واملنظامت من خالل مـا أنسات إىل الدرا

 :ييل

  الذكاء العاطفي يخلق منطا مستقرا من العالقات العامة االيجابيـة بـني األفـراد 

 .واملوظفني

  يؤثر ذلك النمط من العالقات العامـة عـىل منـو متميـز باسـتقراره ومنهجيتـه 

 .تهاملؤسسية وفاعلية إدار

  اـلـذكاء الـعـاطفي ـلـدى املجموـعـات واـملـنظامت ـيـؤثر ـعـىل اـلـذكاء 

 » السـعيدة«العاطفي لدى املوظفني و األفراد حيث املواقف الهانئـة 
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ًوالتغذية الراجعة توفر دوافع ايجابية وأمانا لدى املـوظفني واألفـراد مـام يـوفر 

 .ًجوا ملزيد من النمو والتطور

 ت و لألفراد يف تحسني اإلنتاج، ملـا يف ذلـك مـن يؤثر الذكاء العاطفي للمجموعا

 .قدرة عىل البعد عن االضطراب وضغوط العمل

  الذكاء العاطفي له عالقة بتحصيل األطفال أنأظهرت الدراسات يف هذا املجال 

 .وتعليمهم وبتحسني سلوكهم

  ضعف مسـتوى الـذكاء العـاطفي لـدى املعلمـني أن كام أشارت الدراسات إىل 

 انفعاالت وعواطف األطفال حادة وسلوكياتهم عدوانية ويكونون واآلهل يجعل

 .أكرث تعرضا لإلحباط واالكتئاب

  إهامل التعامل الذيك عاطفيا من األطفـال يجعلهـم يلجئـون إىل التلفزيـون إن ً

والفيديو مبا فيها مـن خـربات عاطفيـة مصـطنعة وسـطحية تـؤدي إىل فقـدان 

 . الطبيعياألطفال للكثري من ابن النمو العاطفي

  اثـر ذكـاء العاطفـة أن تشري نتائج الدراسات النفسية الرتبوية واالجتامعية إىل 

 .عىل النجاح يف الحياة أعىل من اثر الذكاء العام

 وأخـرى إلحـداث تغيـري ،أهمية وجود برامج خاصة لتغيري جانب خاص من السلوك 

امج تشـجع  وهـذه الـرب،جذري يف شخصية املتدرب ومن ذلك ما سمي بعلم الـذات

األطفال عىل التعرف عىل مشاعرهم واحتياجـاتهم والحـديث عنهـا وعـىل تـدريبهم 

وبذلك فإن علـم . عىل تحديد أولوياتهم وأهدافهم وعىل التعلم من الخربات السابقة

الحياة يعمل عـىل تطـوير الشخصـية بوجـه عـام ومـن هـذه الـربامج برنـامج حـل 

 ـفــراد ـعــىل تحدـيــد ـبــدائل لـحــل ويرـكــز ـعــىل ـتــدريب األ،النزاـعــات إـبــداعيا
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بالتايل إلغـاء التعصـب  النزاع واحرتام الخلفيات الثقافية واالجتامعية لآلخرين و

 . ومقاومته

 للذكاء العاطفي صالت كثرية ومتشـعبة بواقـع تعاملنـا أنوأخريا يجب أن نشري إىل 

ي يتعلق بالتنظيم فالذكاء العاطف. مع الحياة وطريقة إدارتنا ألنفسنا وعالقاتنا مع اآلخرين

الشخيص يف اإلدارة واملهارات التي تدفع الفرد للتفوق يف مركـز العمـل ويف الحيـاة بشـكل 

 ومهـارات يف ،ً وهو يشمل حدسا وبديهة ومميزات وحامس وطموح يتميـز بـه املـدير،عام

 ).11: 2006 ،نصيف(إدارة العالقات مع املوظفني وتكوين الصالت والعالقات 

 لغة الجسد

مثـل التـي تسـتخدم  واسعة من االتصـاالت أشكالمصطلح يشمل  هي الجسدلغة 

اللغة املنطوقة فيام يدعى  باللغـة  و عن األصوات أو فضالًحركات الجسد و اإلمياءات بدالً

ًابتداء مـن الحركـات  ،شكال االتصال اإلنساينأالتي تصف كل   "Paralanguage"  املوازية 

قد ال يدركها الكثري من النـاس و تنـدمج بأسـاليب التعبـري  التي ،الحواجبالدقيقة للعني و

 .الظاهرة 

 إذ مـن املمكـن ،خـراآلقد تكون لغـة الجسـد واضـحة للـبعض و معقـدة للـبعض 

 . تفسريها بطريقة خاطئة 

 ،من املعروف بأنه من الصعب إخفاء معاين لغة الجسد الناتجة عن مواقف معينةو

ني و جتامعيـة و السياسـي الطبقـات الثقافيـة و االنـاس بجميـعمر ينطبق عـىل الو هذا األ

  فاإلمياءات،ن الصورة خري خرب و خري دليل عىل حالة ووضع صاحبها بحيث نجد أ،املشاهري

 .شد من الكالم جديرة أن تقول ببالغة أ
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عىل الرغم من استخدام لغة الجسد عـىل مـدى ماليـني السـنني مـن تـاريخ النشـؤ 

ال مـنـذ  ـعـىل أي مقـيـاس إًتـصـال ـغـري الـشـفهي مل ـتـدرس عملـيـا مـظـاهر االأن إالاإلنـسـاين 

 خصوصا عندما نرش دجوليوس فاست كتابه عـن لغـة الجسـد ،الستينات من القرن املايض

  . 1970عام 

مـن  " 1872  اإلنسـان التعبري عن العواطف لدى" تقنيا يعد كتاب تشارلز دارون و

  . يف هذا املجال ًكرث  الكتب تأثرياأ

 حيـث ،ثره الكثري من الدراسات الحديثة لتعبريات الوجه و لغة الجسد عىل أَبِتكُو

 و منذ ذلك الحني سجلت البحوث حوايل مليون تلميح ،أفكارهتم تأييد و إثبات الكثري من 

 مجموع اثـر الرسـالة أن إىلاساته  درإحدى و توصل الربت مهربيان يف ،و اشارة غري شفهية

 ) .  غري شفهي  %55 ،صويت أي نربة الصوت% 38 ، كلامت فقط%7( ىل يقسم إ

ن الشـخص  التقـديرات املامثلـة و توصـل اىل أقام الربوفسور برد هويسـل بـبعضو

ث بالكلامت ما يناهز عرش دقـائق يف اليـوم الواحـد و ان الجملـة املتوسـطة دالعادي يتح

 .  و النصف رق حوايل الثانيتنيتستغ

 يف ، لنقل املعلومـاتًة الشفهية تستخدم أساسا القناأنيتفق معظم الباحثون عىل و

 و يف بعـض ،حني القناة غري الشفهية تستخدم للتفـاوض يف املواقـف يف مـا بـني األشـخاص

 .الحاالت كبديل للرسائل الشفهية 

 و عـلـم اـلـنفس اإلنـسـانارتبـطـت لـغـة الجـسـد بالعدـيـد ـمـن العـلـوم و منـهـا عـلـم 

 .االجتامعي و دراسات الفروق الفردية 

وحظ وجود عالقة بني الذكاء االجتامعـي و القـدرة عـىل قـراءة و اسـتخدام لغـة لو

 قدرـتـه ـعـىل ـقـراءة إىل فإنـنـا نـشـري ً بأـنـه ـملـاح أو ـمـدركاً شخـصـاُفـِصـَ فعـنـدما ن،الجـسـد

 . والحركات غري الشفهية اإلشاراتالتلميحات و 
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 جسده مل غةن ل نعني بأقد كذب علينا فإنناما ً ن شخصا بأعندما نقول بأننا نشعرو

 .تتفق و كلمته املنطوقة 

 خاصـة لـدى األشـخاص ، لضغوط نفسـيةً ما يشكالن أسباباًفالكذب و الخداع غالبا

 لذلك تظهر حركـات ال ،ال يستطيع الجسم احتواءهالذا  ، يتدربوا عليهأنالذين مل يتعودوا 

 و قـوة ن نشـوء الرصاع الـداخيل بـني الكـذب أل،إرادية كرد فعل لـذلك الضـغط العصـبي

بهـا  الشعور بالذنب و صوت الضمري يظهر عـىل السـطح بشـكل إميـاءات و حركـات يعـرب

مثـل ( ذب و الخـداع كالجسد عن حالة من االضطراب الداخيل و تكون دليال عىل حالة ال

 ). الخ.. بب  بدون س حك األنف، ملس اإلذن، التكلف العصبي،زيغ البرص

 فللنسـاء ،لرجال و مقدرة عىل قراءة لغة الجسد إدراكا من اأكرثد النساء َُععموما ت

قدرة فطرية عىل التقاط اإلشارات غـري الشـفهية و فـك رموزهـا فضـال عـن متـتعهن بعـني 

الرجال لـديهم القـدرة عـىل الكـذب  ولهذا فإن القليل من ،ترصد التفاصيل الصغريةدقيقة 

ن يـدركوا  دون أنساء حجـب الحقيقـة عـن الرجـال بينام تستطيع معظم ال،عىل زوجاتهم

 . ذلك 

ن هذه القدرة املميزة قد تكون نتاج للدور االجتامعي للنساء الـذي ويرى العلامء أ

 و ،خرين و يعربون عن مشاعرهم بشكل واضحعهن ليك يكن حساسات النفعاالت اآليشج

قد يظهر هذا الحس النسوي بشكل جيل لدى األمهات لكونهم يعتمدن عىل القنوات غـري 

 .  االتصال باألطفال ثناءأالشفاهية 

خاصـة (زة تستطيع معظـم النسـاء التفـاوض نه بسبب هذه القدرة املميويعتقد بأ

 .بشكل أفضل من الرجال ) باألمور املادية و االقتصادية 
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 أصول لغة الجسد 

لقد ناقشت العديد من البحوث عالقة لغة الجسد يف مجال االتصال بني الحيوانات 

شـكال أل و متثل لغة الجسـد اسـتمرارية ، من جهة أخرىاإلنسانن و من جهة و بني الحيوا

 ،) القديم اإلنسان( سالفنا قبل نشوء اللغات أمن االتصال االجتامعي التي كان  يستخدمها 

 .  بيئية و تأثريات) جينية(  وراثية فلغة الجسد هي نتاج تأثريات

ور بـالفرح عـىل الـرغم الطفل األعمى يبتسم كام يبتسم الطفل العادي عند الشعف

ن هنـاك عـدد مـن العنـارص  أاإلنسان و يرى بعض علامء ،بتسممن عدم مشاهدته ألحد ي

ميارسها كل البرش عرب الثقافات املختلفة وهي متثـل ) كونية ( األساسية للغة الجسد عاملية 

 .أمناط ثابتة من األفعال تحت تأثري سيطرة فطرية 

بني نوع من استمرارية إلشارات االتصال التي شكال من لغة الجسد تأهناك بعض و

مـع بعـض ) التكشـري و اسـتعراض القـوة ( تقوم بهـا بعـض الحيوانـات و خاصـة القـرود 

 . املعنىيف التغريات 

ن لهـا صـفة  إال أىل أخـرى قد تختلف مـن ثقافـة إبعض اإلشارات الدقيقة األخرىف

لمها غالبـا عـن طريـق املالحظـة غـري والتي يتم تع) و ال   بنعم أمثل اإلشارة( شيوع اكرب 

 .الواعية للبيئة و املحيط االجتامعي 

  كـام اختلفـت اللغـات ًال أنهـا اختلفـت الحقـا واحدة للغة الجسد إ األصولأنمع 

 قـد تحمـل ، فاإلمياءة التي قد تعترب عادية يف ثقافة معينة و لهـا تفسـري واضـح،املنطوقة 

 ينتج عنه أن  ميكن ن سوء التفسري الثقايف لإلمياءاتإ و عليه ف،معنى مغاير يف ثقافة أخرى

طـراف أ يؤخـذ بنظـر االعتبـار دامئـا خلفيـة أنعواقب تعيق عملية االتصال  و لهذا يجب 

 يعنيـه شـخص مـا بلغـة أن استنتاجات مسبقة حـول مـا ميكـن إىلاالتصال وعدم التوصل 

 .جسده 
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 هل ميكن تغيري لغة الجسد 

لتنـاغم اإلميـاءات  مـع الرسـائل الشـفوية   ) ميكـانزيم( يـة لآن للعقل البرشي يبدو أ

)  و محاولـة إظهـار إميـاءات حقيقيـة ،كـذب يف الحـديث( فإذا كانت الرسائل غري متطابقة 

 .املجهرية للجسد و الكلامت املنطوقة  ظهر عدم التناغم بني اإلمياءات الرئيسية و اإلشارات 

نـدما يبسـط الكـاذب  لكـن ع،لصدق و النزاهةالراحتني املفتوحتني تقرتنان بافمثال 

 ، ارتفاع احد الحواجب،تقلص العينني( سوف تفضحه الجسدية ن إمياءاته يديه و يبتسم فإ

 . وهي إشارات تناقض الراحة املفتوحة و االبتسامة الصادقة ) ارتعاش زاوية الفم 

 .  عدم تصديقهإىل الذي يؤدي مراأل

سـتطيع الجسـم الـبرشي ي ال ً عصـبياًبان ضـغطان الكذب و الخداع عادة مـا يسـبإ

 .  لذلك تظهر حركات ال إرادية كرد فعل مضاد لذلك الضغط العصبي ،احتواءه

 لكن الجسـد ،قد يستطيع بعض الخرباء تزييف لغة الجسد لفرتة قصرية من الوقت

 . ذلك الزيفويتم كشف  الشعورية األفعال مستقلة عن إشاراتسريسل 

 عـىل تزييـف لغـة الجسـد نيؤسسـات عـىل تـدريب السياسـيفي الغرب تعمل مف

املقرتعني و تصديق ما  إقناعجل  الخطابات من أإلقاءتخابية و  خالل الحمالت االنًخصوصا

"  و السيايس الذي يتمكن مـن القيـام بـذلك بنجـاح يقـال انـه يتمتـع  ،قواليرددوه من أ

ا يستخدم الوجـه أكـرث مـن أي جـزء وغالبا م . أو كاريزما حديثة وجيدة " معينة زما يبكار

خصـص وقـد  الوجه فن قائم بحد ذاته إشارات و دراسة ،جزاء الجسد لتغطية الكذبمن أ

 .له العديد من البحوث و الدراسات 
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 :   االنفعاالت و لغة الجسد 

نسـان كلـه  أي يضـطرب لهـا اإل،م هو حالة جسـمية  نفسـية ثـائرةاالنفعال بشكل عا

و أيضا حالة من االهتياج العام تفصح عن نفسها يف شعور الفرد و جسـمه وه . ً و نفساًجسام

 . و سلوكه و لها القدرة عىل حفزه عىل النشاط

 ن هـنـاك ـحـاالت انفعالـيـة مزمـنـة مـثـل القـلـق ووـمـع أن االنفـعـال حاـلـة طارـئـة إال أ

 . االكتئاب 

الشـعور و مكتسـبة كالخجـل و  أ، تكون فطرية كالغضب و الخوفأناالنفعاالت إما و

 . بالذنب 

مـا االنفعـاالت أ ،ىل ابسـط منـه أي ال ميكن ردها إاالنفعاالت الفطرية انفعاالت أوليةو

 الـذي ميكـن اعتبـاره مـزيج مـن  تكون مركبة من عدة انفعـاالت كـاالزدراء ماًاملكتسبة فغالبا

 وف و الشـعور بـالنقص و حـب و الغرية التي تتألف من الغضـب و الخـ،الغضب و االشمئزاز

 .التملك 

 هو  ما ومنها،فعاالت ما هو منشط كالفرح و الرسور والتفاعل والتعاونمن االنكذلك و

 .مثبط كالحزن و االكتئاب 

لف مـن ثـالث جوانـب  مثل الغضب أو الخوف رأينا أنـه يتـأً معيناذا ما حللنا انفعاالًإ

 :قابلة للمالحظة 

خر  و يختلف من انفعال إىل آ،نفعل وحدهجانب شعوري ذايت يخرب الشخص امل :  والًأ

و التقرير اللفظـي  أ،تأمل الباطنيميكن دراسة هذا الجانب عن طريق ال و، لنوع االنفعال ًتبعا

 .الذي يقدمه املنفعل نفسه 

 و اإلميـاءات و اإلشـاراتجانب خارجي ظاهر يشتمل عىل مختلف التعبريات و  :  ًثانيا

حكـم بـه عـىل نـوع االنفعـال عنـد املهم الـذي ن و هو الجانب ،أوضاع الجسم و نربة الصوت

 .خرين اآل
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جانب فسيولوجي داخيل مثل خفقان القلب و تغيري ضغط الـدم و اضـطراب : ًثالثا

 .كهربايئ يف الدماغ التنفس و مشاكل الهضم و إفراز الغدد الصم و تغيري النشاط ال

تصـدر عـن ن هذه الجوانب الثالثة ليست منفصلة بـل هـي اسـتجابات متكاملـة إ

مـن الصـعوبة مبكـان الحكـم عـىل . كونه وحدة نفسية جسـمية متكاملـة  ، بأرسهاإلنسان

 التأمـل البـاطني وحـده للحكـم عـىل ِوانـب فـال يكـفاالنفعال من خالل تفريد هذه الج

 لكنه يكـون ،ثناء االنفعال املنفعل عن خربته الشعورية يف أ و ذلك لصعوبة تعبري،االنفعال

 كذلك ال يكفي تسجيل التغريات الفسـيولوجية ،ن بغريه من رضوب الحكم اقرتإذاذا قيمة 

ن  أل،فعال تغريات فسيولوجية مميزةاملصاحبة لالنفعال للحكم عىل نوعه ألنه ليس لكل ان

 .ة كل االختالف كالخوف و الغضب هذه التغريات تكاد تكون متشابهة يف انفعاالت مختلف

 من التعـابري الظـاهرة للوجـه و اليـدين و كذلك من الصعب التعرف عىل االنفعال

 جسمية و حركات منعكسة ال إراديـة ال ميكـن ًن هناك أوضاعا صحيح أ،األوضاع الجسمية

 البيئـة و الـتعلم  لكن هناك تعبريات فطرية أخرى تتحور بفعل اإلرادة و تأثري،التحكم بها

تبدو لدى الرضيع يف الشـهر رادي  فعل منعكس ال إ فاالبتسامة مثالً،خذ داللة اجتامعيةلتأ

ً  لكنهـا تتخـذ بفعـل املحاكـاة صـورا،األول من حياته حني يكـون يف حالـة ارتيـاح جسـمي

 و ابتسـامة التكـرب و  فهنـاك ابتسـامة السـخرية،ا الجسـميةمشتقة شتى من حيث هيئتهـ

 .النفاق و ابتسامة املودة ابتسامة 



 

325 

y

 مجـال للتصـنع مبـا ميـوه حقيقـة  جانب التعبريات اإلرادية التي تكونإىل هذا كله 

 .خرى  أإىل عن اختالف التعبريات اإلنفعالية من حضارة  هذا فضالً،االنفعال

الصني يعـربون  لكن سكان ،فنحن نعرب عن الدهشة برفع الحاجبني و اتساع العينني

 .لسنتهم عن االنفعال نفسه بإخراج أ

تغريات االنفعالية ال يكون  الحكم عىل نوع االنفعال من الأنلقد دل التجريب عىل 

ن جمـع الخـرباء اليـوم عـىل أُ و ي،ذا اقرتن مبعرفة املوقـف الـذي أثـار االنفعـال إال إًصادقا

ص املنفعل و مبعرفـة املوقـف التعبريات االنفعالية الظاهرة مقرتنة بالتقارير اللفظية للشخ

هـذا فضـال عـن  ، تزودنـا مجتمعـة بحكـم دقيـق عـىل نـوع االنفعـال،ثار االنفعالالذي أ

 .التغريات الفسيولوجية 

 قراءة لغة الجسد 

ن لـديهم القـدرة عـىل قـراءة لغـة قد يقول البعض مـن العلـامء أو املتخصصـني بـأ

 قراءة لغة جسد السياسيني وهـذا ًالجسد من خالل تفسري اإلمياءات و الحركات و خصوصا

زل عن املحيط و الظروف تفريد و تجريد اإلمياءات بشكل منعممكن فعالً ولكن ال ينبغي 

 . و اإلشارات األخرى التي يقوم بها األفراد 

امت و جمـل ولكنهـا إن لغة الجسد مثل سائر اللغات املنطوقة تتضمن كلـ

 تتحـدد ، قـد يكـون لهـا معـاين عديـدة،ن كل إمياءة تعد كلمـة مفـردةوإ. مخفية

مـل غـري  والشخص املدرك هو الذي يسـتطيع قـراءة الج،حسب موقعها يف الجملة

 االعتبـار السـياق و بعني ً  آخذا، و يالمئها مع الجمل الشفاهية  املنطوقة،الشفاهية
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 تغـدو إمياءتـه ،كلام تقدم املرء بالسـن و زادت خربتـهو. البيئة و املحيط الذي تحدث فيه 

 . و أصعب يف القراءة ًقل وضوحا و أًأكرث تعقيدا

 تعبريات الوجه 

عىل الرغم مـن ،لحصة األعظم يف عملية االتصال اإلنساين إن الوجه و تعابريه تأخذ ا

 الـبرش بوجـود عضـالت الـلـه َزّيَم فقد ، الجسم يف نقل األحاسيس مساهمة اغلب  أعضاء

 ، القـردة  مثـل، تكون تعبريات وجهها محدودةيف الوجه أكرث مام هي عند الحيوانات التي

 .البرش بل وحتى مع الحيواناتكرب للتواصل مع األمر الذي أتاح لإلنسان فرصة أ

 االهتامم بهذا الجانب دفـع الكثـري مـن العلـامء و املختصـني لوضـع مقـاييس و إن

نظـام ترميـز ( اختبارات ذات منهجية قياس محكمة لتطوير البحوث يف هذا املجال  منهـا 

 الذي بناه و طوره كل مـن   "Facial  Action Coding System  "FACS ) أفعال الوجه 

)Paul Ekman & Wallace Friesen 1978 ( ، تطبيـق هـذا النظـام يتطلـب وجـود 

 مجموعـة عضـالت و ربطهـا  أوأشخاص متدربني تـدريب عـايل لرصـد نشـاط كـل عضـلة 

 .  دقيقة 100بالتعبري الناتج عنه خالل 

 إال ،معلومات عن طبيعـة االنفعـالمن الشائع أن العيون تعد أول و أهم مصدر لل

 فاالنفعـاالت املختلفـة تظهـر يف أجـزاء ،خرى من الوجه ال تقـل عنهـا أهميـةن األجزاء األأ

 . مختلفة من الوجه

 اتفق مجموعة من املحكمني ،في أحدى التجارب الرائدة يف هذا املجالف

عرضـت ، صورة32عىل االنفعاالت الظاهرة يف مجموعة من الصور مؤلفـة مـن 

  ،يون الع، الجبهة–الحاجب  (  عليهم بعد أن قطعت كل صورة إىل ثالثة أجزاء

 

 



 

327 

y

( هم قراءة أجزاء الصور ضـمن سـتة انفعـاالت أساسـية  هـي  بعد ذلك طلب من،) والفم  

وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة  )  القرف ، الحزن ، االندهاش ، السعادة ، الخوف،الغضب

عاالت املختلفة ن األجزاء املختلفة من الوجه ممكن أن تعطي مناذج تساعد يف إدراك االنفأ

 ، ويف الفـم انفعـاالت السـعادة و القـرف، ففي العيون تظهر انفعـاالت الخـوف و الحـزن،

نه إذ أ. ً أما الغضب فكان أكرث االنفعاالت تعقيدا،وكانت الجبهة أفضل مؤرش عىل الدهشة

 . حتى يتم إدراكه و تحديده بدقة ،كان يتطلب معلومات من كل مواقع الوجه

 يف الحكـم ن تقدمـهيحات و تعبريات الوجه فيام ميكن أهمية التلمعىل الرغم من أ

ن األفراد وحتى يف نفس الثقافات قد يتميزون عن بعضهم الـبعض يف  إال أ،عىل االنفعاالت

ظهر البعض هدوء غري عـادي يف مواقـف الغضـب يف الوقـت ُ فقد ي،التعبري عن انفعاالتهم

 مـع ذلـك يبقـى للجانـب الحضـاري و ، فيـهالذي قد ينفعل به البعض اآلخر بشكل مبالغ

 .عية عند مواجهة املواقف االنفعالية البيئي تأثري يوسم املجتمعات بسامت سلوكية  جام

نه من الصعب الحكم عىل االنفعال بـدون النظـر بطريقـة تكامليـة بكل األحوال فإ

 فـإذا ،ملوقـف حتى املوقف اآلين و خلفيته قد تؤثر يف الحكم عىل ا،للموقف بكافة جوانبه

) الفـرح ( ما شاهدنا سيدة أو فتاة تبيك قد ال نعرف أن بكائها هذا بسبب موقـف سـعيد 

إن الخلفيـة العامـة . أو من ردة فعل عىل موقف غاضـب ) حزن ( أو بسبب مصاب جلل 

 .وقف هي التي ستحدد نوع االنفعالملل

 ما أهمية لغة الجسد؟ 

سد هي الجزء األهم مـن أي رسـالة تنتقـل تبني جميع األبحاث املتوفرة أن لغة الج

 . إىل الشخص اآلخر بوساطة املقابلة
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 وأن الرسـالة لومات ميكن أن تنقـل بهـذه الطريقـة،من املع) %80-50(وإن ما بني 

 والقـرب ، وتحتوي عىل تعابري الوجـه، ومعقدة يف طبيعتها،غري الشفوية املنقولة هي غنية

 ، ونظراتـه، ومالبـس الشـخص املـتكلم،والقـدمني وحركـات اليـدين ،من الشـخص املـتكلم

 . وانفعاالته وما إىل ذلك،وتوتره

مـن ) %30-15(ثم يأيت يف األهمية نربة وطبيعة صوتك حيث ميكن أن ينقل ما بني 

 .الرسالة التي ميكن أن تنقلها إىل محدثك

ن  فإنه ل،  مام يلتقطه الناس)%95-65(لذلك فإذا كانت هاتان الطريقتان تشكالن 

 .  أثر كبري للكلامتَيبق

وإذا اعتقدت أن هذا خطأ فلتأخذ الشخص الذي تتكلم معه وهو يتـابع عملـه وال 

 ًأتعتقد أنه يفهمك كليا وهو مطأطئ الرأس؟ . ينظر إليك

 الجسد تعلم لغة 

هل يستطيع جسـدك أن يقـول مـا تريـده منـه؟ وهـل : يوجد هناك عامالن هامان

ون لغـات أجسـامنا حيـث لمخرين؟ إن الكثريين منا ال يعتستطيع أن تفرس لغة أجساد اآل

أن هذا ينطبق عىل الرجال الذي ال يالحظون اإلشارات التي تنبعث من أجسامهم وأجسام 

وأنـه ملـن املفيـد أن ينضـم املـرء إىل ورشـة . ًاآلخرين ويتجاهلونها حول أشياء مهمة جـدا

وإليـك بعـض . للة للغـة الجسـدعلمية تدور حول كيفية تحليل واكتشـاف اإلشـارات املضـ

 : األشياء التي ميكن أن تجربها

ابدأ باالنتباه الواعي للغة أجسـام النـاس حيـث ميكـن أن تشـاهد التلفزيـون  -

 . ًملدة عرش دقائق مع إخفاء الصوت كليا

دون بعــض املالحظــات عــن لغــة أجســام النــاس املحبــوبني واملحرتمــني  -

 :  وذلك عن طريقواملسموعني
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 و يجلسون؟ كيف يقفون أ -

 ما نوع التعابري التي ميلكون؟  -

  وأقدامهم؟ ،ماذا تفعل أيديهم -

 ما نوع النظرات التي ميلكونها؟  -

 ما هي الوسائل غري الشفوية التي ميتلكونها؟  -

 هل يترصفون بعكس لغة أجسادهم اإليجابية وهل هذا يؤثر عليهم؟  -

وسيبدأ الناس اآلخـرون  ، وتحرتم،ابدأ بالترصف بلغة األجساد اإليجابية ملن تحب -

 . بالنظر إليك بشكل مختلف عن السابق

 :اإلستعداد للمقابلة الوظيفية والشخصية 

  :أنواع املقابالت الشخصية:  أوالً -

ويتم فيها حذف األفراد غري املالمئني من قامئـة املتقـدمني، وتهيئـة بقيـة : مقابلة الفرز) 1

 .املتقدمني ملرحلة مقابلة االختيار

ويتم فيها تقييم تاريخ املتقدم الدرايس، ومن خالله يتم معرفة املزايـا : بلة االختيارمقا) 2

الشخصية، وميكن اعتبار هذا النوع من املقابالت فرصـة لطـريف املقابلـة التخـاذ قـرار مـا، وتـرك 

 .انطباع جيد

ويتم فيها مقابلة عدة أشخاص للشـخص املتقـدم : املقابلة مع مجموعة أشخاص) 3

ً، ومع أنها تعد أكرث املقابالت إرباكا للمتقدم إال أنها تزيده وعيا وإدراكًا لكل كلمة للوظيفة ً

يقولها، ويف هـذه املقابلـة يـتم معرفـة مـدى تحمـل املتقـدم لضـغط التحـدث مـع عـدة 

 . شخصيات، والتواصل معهم بالرغم من اختالف ثقافاتهم ووجهات نظرهم

م الوظيفة بسلسـلة مـن املقـابالت وفيها مير متقد: سلسلة من املقابالت) 4

   السلسـلة مـنُعرب عدة مسـؤولني، وقـد يسـأل املتقـدم نفـس األسـئلة عـرب هـذه
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 . املقابالت، لذا عىل املتقدم للوظيفة أن يكون حارض الذهن عرب هذه املقابالت املتعاقبة

وتتم مـن خـالل استكشـاف املتقـدم للرشكـة التـي يريـد : مقابالت االستكشاف) 5

 .م إليها، والفرص املتاحة فيها، ومدى مالمئتها لقدراته وخرباته وإمكاناتهالتقد

ّرغم أن هذا النوع مـن املقـابالت ال يعـد فعـاالً بالشـكل : املقابالت عرب الهاتف) 6 ُ

املطلوب، إال أن فاعليتها يتربز عندما يتم انتقـاء املـوظفني مـن قبـل رشكـة وطنيـة لـنفس 

 املوظفني من مدينة أخرى وال يتمكن املتقدمون مـن حضـور منطقة الرشكة، أو عند انتقاء

 .املقابلة الشخصية

  :البحث عن املعلومات: ً ثانيا -

يجب عىل املتقدم للوظيفة أن يبحـث ويلـم باملعلومـات الكاملـة قبـل أن يخضـع 

للمقابلة يف الرشكة املعنية، والتي سوف تساعده يف طـرح األسـئلة أثنـاء املقابلـة، وتجعـل 

 .ئلة أكرث إثارة مام سيجعل االهتامم ينصب عليهاألس

  :ترتيب املقابلة الشخصية: ًثالثا 

عادة يتم ترتيب املقابلة عن طريق املساعد اإلداري أو غريه، ومهـام كـان املسـؤول 

عن املقابلة يجب عىل املتقدم للوظيفة أن يبدي االحرتام لهذا الشخص ويف بعـض األحيـان 

 .م عىل رأس العمل أو يف وقت آخر أثناء املساءُتعقد املقابلة واملتقد

  :املقابلة: ًرابعا 

عندما يصل املتقدم إىل الرشكة التي سوف تجري لـه املقابلـة يجـب أن يالحـظ مـا 

 :ييل

 .ً أن يصل مبكرا ويلقي التحية بحرارة عىل موظف االستقبال-
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لرهبـة، وبعـد  سوف يبدأ الشخص املقابل بالكالم مع املتقدم لغـرض كرس حـاجز ا-

ّذلك تتدرج أسئلة املقابل يف الدقة، واملهم عىل املتقدم أن يبدأ حديثه بشكل منظم، 

 .ويرتك فرصة للشخص املقابل أن ينهي جدول أعامل املقابلة

ًن جوابه عن أسئلة املقابلة محددا ومحكام عىل املتقدم أن يكو-  ً.ا ومبارشً

ديث كوسيلة تشجيع ليفـرغ املتقـدم  قد يسكت املقابل ليعطي املتقدم فرصة للح-

 .ما يف جعبته

 ال بد أن يراعي املتقدم ذكر الحقيقة مهام كانت، مع قدرته عىل التنبؤ واالسـتعداد -

 ً.لألسئلة مسبقا

  :تفسري املواقف السلبية: ًخامسا 

عىل املتقدم أن يرشح أسباب ترك العمل بأسـلوب مقنـع وبسـيط متمـثالً النزاهـة 

افة يجب عىل املتقدم أن يتجنب ردود األفعال السلبية كالقلق أو الغضـب واملصداقية، إض

 .أو السخرية للمواقف التي يراها عىل أنها مواقف سلبية

 ؟  من يعقد املقابلة: ًسادسا 

يتميز األشخاص الذين يعقدون املقابالت بالتدريب الجيـد مـن حيـث املعرفـة بـك 

حكمة بالحديث، وطول النفس وحسن التعامل مـع وبالثقافة العامة، إضافة إىل اللباقة وال

ُاآلخرين، وكذلك إىل الفطنة والبداهـة الفكريـة واللغويـة، وتعقـد دورات تدريبيـة لهـؤالء 

 .األشخاص لتطويرهم املستمر يف مجال مقابلة األفراد

  :أساليب املقابالت الشخصية: ًسابعا 

ُرشح جدول املقابلة وتعرف املتقدم مبا سوف يدار) 1  . يف املقابلةّ

 ).نعم أو ال(وهي األسئلة التي ال ميكن إجابتها بـ  :األسئلة غري املحددة) 2
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 .وهي التي تجعل املتقدم ميعن التفكري يف اإلجابة عنها: األسئلة العامة) 3

 .ّوتوجه لدفع املتقدم للنجاح، وهي نادرة االستخدام: األسئلة التوجيهية) 4

 .لتي ال تفصح عن توجهات األشخاص املقابلنيوهي ا: األسئلة املحايدة) 5

ِحيـث يعـمـد األشـخاص املقـابلني إىل تـشـجيع املتقـدم باالـسـتمرار أو : التشـجيع) 6

 .اإلشارة بالرأس

ملنح املتقدم الوقت الكايف لإلجابة، فعىل املتقـدم أال يتحـرج مـن هـذا : الصمت) 7

 .ومات الكافيةالصمت؛ فمهمة املقابل أن يصغي للمتقدم ليحصل عىل املعل

 : الجسم لغةاإلهتامم باملظهر و : ًثامنا 

عىل املتقدم أن يرتك االنطباع األول عن نفسه بشكل جيد؛ ألنـه هـو الـذي سـيبقى 

ًعالقا يف األذهان، وحتى يرتك املتقدم انطباعا أوليا جيدا عليـه أن يرتـدي اللبـاس املناسـب  ً ً ً

نب التكلف واملغاالة، ومـن األمـور التـي واملالئم من حيث الشكل واللون، ولكن برشط تج

تأكّـد مـن أن تكـون اليـد (تساعد يف ترك االنطباع األويل الجيد املصافحة القويـة والحـارة 

دوء والسـكينة وتجنـب إضافة إىل االبتسـامة والتقـاء العيـون، والـروح املرحـة والهـ) جافة

كل هذه األمـور .  أو اللباسإرادية كقرض األظافر أو الشفاه، أو العبث باألنفالحركات الال

ًسوف ترتك انطباعا أوليا جيدا عن املتقدم ً ً. 

  :التفاوض عىل الراتب: ًتاسعا 

ًيرى كثري من الناس أن التفاوض عىل الراتـب يسـبب حرجـا ملـن يقابـل 

ًاملتقدمني، ولكن األمر ال يبدو حساسا إىل هذه الدرجة، فهذه من األمـور التـي  ّ 
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م عىل علم بهـا، ولكـن يفضـل أن يكـون النقـاش عـىل الراتـب آخـر يجب أن يكون املتقد 

 .ُاملقابلة حتى ال يؤخذ عن املتقدم انطباع غري مالئم

يجب عىل املتقدم أن تكون لديه خربة عن سلم الرواتب للرشكة املعنية، وأن يكون 

 .معقوالً يف وضع أو طلب الراتب املناسب دون إفراط أو تفريط

  :ل املميزات األخرىالتفاوض حو: ًعارشا 

كام هو الحال يف املميزات األخرى يفضل تأخري مناقشتها إىل آخر املقابلة؛ ألن طرح 

 . ُاملتقدم لها يف بداية حديثه يفهم منه اهتاممه باملميزات أكرث من الوظيفة نفسها

ِّاملعرفون(املراجع : الحادي عرش  َ ُ (: 

ًف الرشكات التـي عمـل فيهـا سـابقا املقصود أن يقدم متقدم الوظيفة أرقام وهوات

للرشكة التي تقدم إليها حتى تتمكن من االتصـال والسـؤال عنـه، إال أن هـذه قاعـدة غـري 

ًثابتة؛ فبعض الرشكات ال تحبذ هذا األسلوب نظرا للمشـاكل القانونيـة املرتتبـة عـىل عـدم 

 تزيـد ًإعطاء معلومات صحيحة عـن املتقـدم مـن رشكتـه السـابقة، وميكـن القـول عمومـا

 .التوصيات السابقة فرصة توظيف املتقدم للرشكة املتقدم إليها

  :االلتزامات القانونية: الثاين عرش 

ٍيعد التمييز بني املتقدمني من حيث الجنسية أو الجنس أو اللون أمرا غري مقبول يف  ً ّ ُ

ُعرف املقابالت الشخصية، حتـى ال تخـرج املقـابالت عـن مسـارها الصـحيح، هنـاك بعـض 

ألسئلة غري القانونية التي يجب تجنبهـا يف املقـابالت الشخصـية كالسـؤال عـن الجـنس أو ا

ُاللون أو نوعية السكن أو املتعلقـة باألرصـدة، وغريهـا، ويسـتثنى مـن ذلـك السـؤال عـن 

 .األماكن التي تلّقى فيها املتقدم تعليمه، أو أقارب ميكن االتصال بهم يف حاالت الطوارئ
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  :خصية واالنسجامالش: الثالث عرش 

مام يساعد عىل نجاح املقابلة الشخصية هو حصول انسجام بـني املتقـدم واملقابـل، 

، لذا عـىل املتقـدم "تحصيالً حاصالً"فام مل يشعر الطرفان بنوع من االنسجام تبقى املقابلة 

ًأن يسعى جاهدا إليجاد هذا النوع من االنسجام بصفة طبيعية بدون أي تكلف مـع الـود 

ًحرتام والبشاشة؛ ألن هذه األمور تؤثر عىل االنسجام، واالنسجام حتام يؤثر عـىل تقيـيم واال

 .من تقابل

 ؟ ماذا بعد املقابلة -

ُبعد عقد املقابلة مع املتقدم، يفضل مبارشة أن يقوم بإرسال خطاب شكر لكل مـن 

قال للمتقـدم مـن ُقابله، واستخدام العبارات واأللقاب املالمئة لهؤالء األشخاص، وعادة ما ي

عنـد إخبـار املتقـدم . أنه سوف يحصل عىل اتصال يف وقت معني إلخبـاره بنتيجـة املقابلـة

ًبعدم قبوله يجب أن يكون هادئا ويخرب املتصل أن يأخذوه يف االعتبار مسـتقبالً يف عمليـة 

ّيعد وقت االنتظار بعـد املقابلـ. التوظيف، مع عدم سؤال املتقدم عن سبب عدم اختياره َ ة ُ

ًملعرفة النتيجة من أسوأ األوقات التي مير بها املتقدم، لذا يجـب عليـه أن ال يبـدو شـغوفا 

 .ُأكرث من الالزم حتى ال يصاب باإلحباط إذا كانت نتائج املقابلة يف غري صالحه

  :يف املقابالت الشخصية للمتقدم) ال تفعل(و ) افعل(قامئة  -

 .  ابحث عن الرشكة والوظيفة املناسبة لك-

 . مترن عىل املقابالت الشخصية مع صديق-

 . امنح نفسك الوقت الكايف لالستعداد-

 .رتب املقابلة يف الوقت املناسب لك-

 . أكد موعد املقابلة قبل املوعد املحدد-

 .توجه إىل املقابلة مبفردك-
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 . ًتوجه إىل املقابلة مبكرا-

 .ًكن مستعدا بأسامء املراجع والعناوين-

 . املقابالت املختلفةتفهم أنواع -

 .حدد مقدار الراتب الذي ترغبه بحكمة-

 . ًليكن مظهرك الئقا-

 .تعامل مع من تقابل باحرتام-

 . اهتم بقضية االتصال-

 .أجب بإيجاز ويف حدود املوضوع-

 . قل الحقيقة وال تبالغ-

 .أعط الفرصة ملن تقابل يف الحديث-

 إدارة التغيري. 20

 حياتنا املعارصة كمثل األمواج الهائجـة، فـالبعض تصـدى تتسارع عملية التغيري يف 

لهذه األمواج فكان ضحية لها، والبعض استطاع أن يركب املوجة ويستفيد مـن قـوة املـوج 

ًفأصبح مستفيدا من التغيري، وهذا الكتاب يعطيك الوسائل الالزمـة لتكـون مسـتفيدا مـن  ً

 . التغيري ال ضحية له

 :ن التغيري يف كل مكا: أوالً *

بدأت موجات التغيري تتقارب، ومل تعد هناك فرتة لالستقرار ألخذ الراحة واسرتداد النفس، 

 .ومن هذا املنطلق علينا أن نتعلم كيفية التعامل مع هذه املتغريات ونطوعها لخدمتنا

ال شك أنك تعرضت للتغيري، سواء كان من قريب أو من بعيد؛ يف منزلك 

ـنـت تتـعـرض للتغـيـري ـشـئت أم أبـيـت، وليـسـت أو عمـلـك أو رمـبـا يف ذاـتـك، فأ

ـة االســتجابة  ـريات إمنــا املشــكلة تكمــن يف كيفـي  املشــكلة يف حــدوث التغـي
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 .والتعامل مع هذه التغريات، وهذا ما يعرف مبهارات التفوق يف التعامل مع التغيري

 :أثر التغيري: ًثانيا *

ذين يتعرضـون لتغـريات يف يختلف األفراد يف درجة تأثري املتغريات عليهم، بيد أن ال

ًحياتهم غالبا ما يصابون ببعض األمراض والظروف السـيئة، بيـنام نجـد آخـرين قـد أتقنـوا 

مهارات إدارة التغيري؛ فأصبح لديهم القدرة عىل الحد من تأثري الضغوط واألزمـات علـيهم، 

 .َّبل وأصبحت لديهم قدرات للتعامل البناء مع التغيري

 :لتغيرياالستجابة ل: ًثالثا *

يؤدي التغيري إىل اضطراب وضغط يف حياة الفرد، ورمبا أدى إىل حدوث أزمـات، وال 

يقترص االضطراب الناتج عن هذا التغيري إىل التأثري السلبي عىل الذهن فحسب، بل ينتقـل 

 .إىل الجسد ويسبب له املرض، ورمبا ينتقل هذا االضطراب إىل املشاعر فيدمرها 

 :لجسمالعناية با: ًرابعا *

تتطلب عملية التغيري طاقة جسمية، وهو أمر يعتمد عـىل مـدى العنايـة بالجسـم؛ 

فالتغيري عندما يتطلب ساعات عمل أطول يستلزم هذا األمر عناية فائقة بالغذاء وسـاعات 

 . الراحة والنوم الكافني إضافة إىل مامرسة الرياضة بشكل منتظم لتجديد طاقة جسمك

 أسس التغيري

م أن يكون لديك مهارات إتقان التعامل مـع التغيـري، ولكـن األهـم أن ليس من امله

 .يكون لديك الرغبة يف إحداث التغيري واالستفادة من مستجدات التغيري يف الحياة
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 :ستفادة من املستجدات واملتغرياتأساليب اال: أوالً *

 .دراسة وتطوير مهارات فنية وإنسانية جديدة-1

 .مور أو من يتعلمونالسعي نحو من يعملون األ-2

 .ادفع بنفسك وراء أساليب التنفيذ نفسها-3

 .تعلم أن تترصف دون أن يكون لديك معلومات كافية-4

 :تأسيس األمان يف مكان العمل:ًثانيا *

عند حدوث التغيري يف مقر عمـل مل توضـع فيـه قواعـد األمـان؛ فـإن ذلـك يسـبب 

ًقدميا كان الرتكيز يف مقر العمل عىل . تغيريالفوىض والتخبط نتيجة للتغريات التي أحدثها ال

األمان الوظيفي، أما اليـوم فأصـبح باإلمكـان بنـاء األمـن الـوظيفي والشـخيص مـن خـالل 

 .االرتباط بفاعلية التغيري

 :وضع قواعد األمان الخاصة بنا: ًثالثا *

 .ملوذلك بالتعلم واالستامع إىل قنوات مختلفة يف مقر الع: اجتياز حدود العمل -1

ابحث عام يجب عمله، وال تحرص نفسك يف : ال تحرص اهتاممك يف حدود العمل -2

 .نطاق العمل

اسـتمر يف الـتعلم والتحـدي واسـتمتع بهـام، وال تخلـد إىل : كن متعدد املهارات -3

 .الراحة والتكاسل

ّال تقف أمام األحـداث مكتـوف اليـدين؛ بـل غـري طريقتـك يف التفكـري : ًكن مرنا-4

 .والحلول

 :مقاومة صعوبة التغيري: ًرابعا *

 :ًليك تكون مسيطرا عىل صعوبة التغيري يتطلب ذلك عدة أمور وهي

 .السيطرة عىل العواطف الداخلية للتغيري ومواقفك تجاه هذا التغيري -1
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 .تقديم االقرتاحات والتحدث مع اآلخرين حول التغيري -2

 .ن حولكتجميع املعلومات وطلب املساعدة واملساندة مم -3

 .ةوالجسمي  الذهنية والعقليةمامرسة العناية -4

 إعداد استجابة قوية:ًخامسا *

إن االستعداد الدائم للتالؤم مع املتغريات واإلعداد الذهني والجسمي مهم ملواجهة 

املتغريات بل واالستفادة من هذه املتغريات؛ لذا نجد أن املـدراء األقويـاء ميتلكـون صـفات 

هـذه الصـفات جعلـتهم مـدراء فـاعلني يصمدون أمام هـذه املتغـريات هم ومميزات تجعل

 :للتغيري ومنها

 .االلتزام بواجبات الوظيفة -1

 .يرون التغيري عىل أنه فرصة -2

 .يركزون عىل األمور التي يسيطرون عليها -3

 . يطلبون املساعدة واملساندة من زمالئهم ويشعرون باالرتباط بهم -4

 الل التحول الشخيصاالنتقال خ: ًسادسا *

 :ة التغيري الشخيصأسلوب التحرك أثناء عملي

 :االستفادة من تجارب املايض -

إن املايض حافل بالنجاحات التي اسـتطعنا فيهـا إدارة التغـريات بنجـاح، فتشـكلت 

لدينا الخربة يف إدارة التغيري، هذا األمر سوف ييضء املستقبل أمامك للتعامـل مـع التغيـري 

 .حوإدارته بنجا

 :املزيد من التغريات يف واقع الحياة -

إن واقع الحياة املعارص تتالطم فيها أمـواج التغيـري، قـد قـلَّ عـنرص االسـتقرار مـام 

 .يتطلب منا التعلم واستيعاب الجديد، وكيفية التعامل معه بطريقة ذكية
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 :التغيري خالل دورة حياتك*

 .أكرث من مراحل العمر املتأخرةتكون االستجابة للتغيري يف مراحل العمر املبكرة 

 :املعايري الشخصية -

ًلدينا جميعا معايري شخصية تختلف من شخص آلخر؛ وتنبع هذه املعايري من خالل 

 .تجاربنا الخاصة ورؤيتنا الشخصية لألمور

 :مراحل عملية التغيري:ًسابعا *

ًإن طريق التغيري نادرا مـا يكـون سـهالً، ولكنـه لـيس صـعبا عـىل مـن أدرك  كيفيـة ً

 :ًالتعامل مع التغيري بداية بإدراك الحاجة للتغيري، بعد ذلك متر عملية التغيري مبراحل هي

نواجه عملية التغيري بدايـة بـالرفض وذلـك لنحمـي أنفسـنا مـن : مرحلة الرفض -1

 .الوقوع يف دائرة االرتباك

 عمليـة تبدو هذه املرحلة بالرصاع واملقاومـة وتبـدأ بخطـوات: مرحلة املقاومة  -2

 .مثل الشكوى ولوم اآلخرين مع االستعداد الداخيل لالنتقال للمرحلة التالية

بعد االنتهاء من مرحلـة املقاومـة والرصاع يـتم التحـول إىل : مرحلة االستكشاف -3

 .مرحلة أكرث إيجابية وهي استكشاف املرحلة املستقبلية وتحسس الطريقة الصحيحة

ألساليب الجديدة املالمئة للتعامل مع التغيري تـأيت بعد اكتشاف ا: مرحلة االلتزام -4

 .مرحلة االلتزام بالعمل الجديد وهذا يؤدي إىل القدرة عىل التكيف مع التغيري
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 :إيقاع التغيري املستمر:ًثامنا *

طاملا أنك عىل قيد الحياة فسوف تعايش التغيري شئت أم أبيـت، وقـد متـر مبراحـل 

 .ة، املهم أنك تدرك أن عملية التغيري ليس لها نهايةتغريات سواء متتابعة أو متداخل

 لناس باملشاكل؟متى يصدم ا*

 :يصدم الناس باملشاكل لسببني

 .االستمرار يف التمسك بالتغيري دون التحرك من خالله -1

 .االنطالق الرسيع يف التغيري دون إكامل مراحله املتبعة -2

 :تفهم املقاومة*

جبلية بيد أن الناس ال يقاومون التغيـري بعينـه وإمنـا  وطبيعةتبدو املقاومة مرحلة 

 :يقاومون خسائر التغيري، أما أسباب مقاومة الناس للتغيري فتعود إىل

 .عدم وضوح توقعات التغيري والتهدد الوظيفي لهم -1

 .الشعور بعدم سيطرتهم عىل األمور -2

 .الخوف من الظهور مبظهر الضعيف الذي ال يعرف -3

 . املعلومات الالزمة لفهم عملية التغيريعدم توافر -4

 :الرؤية: تخطي الفرصة*

يعترب هذا األسلوب ناجح لتجاوز عملية التغيري، وهـو يتطلـب اسـتخدام عقلـك يف 

 .تخيل النتيجة التي ترغبها من جراء التغيري 

إن هذا التخيل يهيئ الناحية الذهنية مام يزيد مـن دافعيتهـا نحـو تحقيـق نتـائج 

 . لذا انتبه ملا تتخيله أو تتوقعه أو تتمناه فقد يحدث بالفعلالتغيري، 
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 زيادة القوة الشخصية: ًتاسعا 

 اإلدارة الذاتية*

عند حدوث عملية التغيري فإن أهم جانب يحتاج إىل تغيري هـو تغيـري نفسـك لـيك 

إن الرتكيـز . تسيطر عىل أفعالك ومشاعرك وأفكارك، فإن السيطرة عىل النفس ال حدود لهـا

عىل األمور التي ال تستطيع أداءها يولد لديك الشـعور بالضـجر واإلحبـاط، لـذا ركـز عـىل 

 .األمور التي تستطيع أداءها ليك يتولد لديك النواحي اإليجابية وسياسة اإلنجاز

 :إيجاد مناخ إيجايب داخيل*

إن بداية املحافظـة عـىل الطاقـة الكامنـة لـديك وعـدم تبـددها تبـدأ مـن رؤيتـك 

 .لذاتك يف قدرتك عىل تنفيذ التغيريالشخصية 

 :قع عليه اللوملست أنت من ي: احرتام ذاتك*

إن . أهم مصدر إلحداث التغيري هو أنت، فانتبه للطريقة التـي تعامـل بهـا نفسـك

معاملة النفس بشكل إيجايب يزيد من احرتام النفس وتقدير الذات، لذا كافئ نفسـك عـىل 

 .ناء من اآلخريناإلنجازات وال تنتظر التقدير والث

 :واجه املستقبل*

ًكن واعيا باملستقبل والحارض واملايض، مسـتعدا دامئـا لبـذل مـا يف الوسـع ملواجهـة  ً ً

ًاملستقبل، فقد يكون التغيري ليس من صالحك عندما يكون سلبيا، وقـد يكـون إيجابيـا ويف  ً

 .صالحك فاحذر من التشاؤم وافرتض األمور بشكل إيجايب

القوة والضعف واملهارات وما هي األمور التي يجب تعلمها ليك واآلن حدد جوانب 

 .تتقدم
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 :التعامل مع التوقعات القدمية*

الكثري من الناس يهدرون طاقتهم عىل التحرس لضـياع األسـاليب القدميـة، والـبعض 

ًيقارن األساليب القدمية بالجديدة حتى ولو كان األسـلوب القـديم سـلبيا، فهـذا نـوع مـن 

 ".املتهم بريء حتى تثبت إدانته" لذا اقبل األساليب الجديدة وعاملها مببدأ الحامقة، 

 :تنمية مواقف مواجهة االحتامالت*

ال شك أن توقعاتك تابعة لنمط تفكريك ومعتقداتك واتجاهاتك، وهذا له دور كبـري 

 .يف نجاحك يف إدارة عملية التغيري

 :اإليحاء الذايت*

تخدام أساليب غري فاعلة، ألن ما تفكـر بـه هـو مـا إن التفكري السلبي يؤدي إىل اس

 .سيحدث لك، وال شك أن لهذا األثر الهدام أثناء عملية التغيري 

 :األفكار املشجعة*

 .هي األفكار التي تساعد عىل النظر إىل املستقبل بطريقة إيجابية 

 :تغيري األفكار*

ا غـري هـذه األلفـاظ إن التلفظ باألفكار السلبية يؤثر يف تفكريك بشـكل سـلبي، لـذ

 .بألفاظ إيجابية حتى تتغري األفكار بشكل إيجايب

 كيف ميكنك تغيري األفكار؟*

 .انظر إىل ما تستطيع أن تفعله وليس ما هو مستحيل: تحمل املسؤولية -1

 .جرب هذه األفكار واسأل عن براهني نجاحها: التجريب -2

 .ابية الجديدةاختيار األفكار اإليج: تأكيد األفكار اإليجابية -3

 .حقق نتائجك بعقلك قبل أن تحققها بأفعالك: التدريب عىل الخيال اإليجايب -4
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انظر إىل األمور بصـور مغـايرة القتنـاص الفـرص وتجـاوز : إعادة النظر يف األمور -5

 .العقبات

اخرت إحدى األفكار املثبطة وقم : التحول من األفكار املثبطة إىل األفكار املشجعة -6

 . لها إىل أفكار مشجعة ترى من املمكن تحقيقهابتحوي
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الفصل الرابع

الروحاالسرتاتيجيات املتعلقة ب

  املعنوية لألفراد العاملني



y
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 املبحث األول

 أسس عمليات تعريف املوظفني 

 .والعاملني بطبيعة األعامل اإلدارية

عـن تعريـف املـوظفني  املسـؤولنيوساعد الكثري من املدراء صممت هذه القامئة لت

ًاالنـدماج رسيعـا بقـدر  ً وهـي مفيـدة أيضـا لتسـاعد املـوظفني الجـدد يف،الجدد بالعمـل

 والفشـل يف ،عملهـم  وليصـبحوا ذوي كفـاءة وفاعليـة يف،املستطاع مع كل ما يحـيط بهـم

 وتحمل تكاليف غـري ظـاهرة تطور غري منتظم  أن يؤدي إىل، عىل األقل،تحقيق ذلك ميكن

 .العمالء  وفقد،مثل إهدار الخامات

 ًوسـوف يتنـوع شـكل ومضـمون برنـامج التعريـف طبقـا لحجـم ونـوع املؤسسـة

الـرغم   عىل، ويجب إدراك، وكذلك الخربة واألقدمية بني املوظفني،واملعلومات املتوافرة بها

 ،املؤسسـة  ومسـتويات، ولغـة،ً أنه من املهم جدا تعليم املـوظفني الجـدد ثقافـة،من ذلك

 .وظيفة معينةبنفس أهمية تدريبهم عىل أداء 

 ولكن يجب معاملتها كامتداد لعمليـة ،التعريف مبفردها ال يجب النظر إىل عمليةو

 وتتـألف ،الستكامل برنامج التطوير الوظيفي ألفراد فريـق العمـل  وبداية،اختيار املوظفني

اليات املتحدة بالتوجيه من مرحلتني هام برنامج يتنـاول املعروفة يف الو ًغالبا هذه العملية

برنامج يتناول كل قسم اآلخر  و،ًودامئا ما يقوم بتنفيذه قسم املوارد البرشية املؤسسة ككل

  .القامئة سرتكز عىل املرحلة الثانية  وهذه،عىل حدة
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  : الرئيسيةعايريامل

  .دارة األفراددد الدور الرئييس إلاإلدارية وتح عايرياملوثيقة ب هذه القامئة ذات صلة

 :التعريف

ينـدمجون مـع بيئـة   الهدف من التعريف بالعمل هو ضـامن أن املـوظفني الجـدد

سـالة املؤسسـة بر يتعلمـون نـواحي وأشـياء وثيقـة الصـلةو  العمل بأقىص رسعـة ممكنـة

ً إنتاجـا يصـبحون أكـرثو   وأسـاليبها يف العمـل، وإجراءاتهـا،وسياسـاتها ، وثقافتهـا،ومهمتها

  واملعارف املطلوبة يف الوظيفة يصبحون عىل وعي باملهاراتو ولديهم حوافز قوية للعمل

  .ويدركون حدود مسؤولياتهم 

 :بالعمل مزايا التعريف

ًإنتاجا   وأن يصبحوا أكرث،أن يندمج املوظفون الجدد بأقىص رسعة يف املؤسسة -1

  .يف مرحلة مبكرة

 ومتنحهم ،ترحب بهم  وتشعرهم بأنك، الجددِّأنك تبدو وكأنك تقيم املوظفني -2

  .بعض االنطباعات عن املؤسسة

  .اختيار املوظفني الجدد كنوع من االستثامر تجعلك تنظر إىل تكاليف عملية -3

أولية رضورية بالنسبة لربنـامج التطـوير  التعريف الناجح بالعمل يعد مرحلة -4

  .الوظيفي
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  :قامئة العمل

 :مستشار تعيني -1

الجـدد  ني شخص يف نفس املرحلة العمرية واملرتبة الوظيفية للمـوظفنيفكر يف تعي

يكون ذلك   وسوف،ليقوم بعمله كصديق وناصح لهؤالء املوظفني يف األسابيع القليلة األوىل

تفاصـيل كثـرية ال   خاصة يف املؤسسات املتشابكة أو يف اإلعانة عىل رشح،ًمفيدا بشكل كبري

 وعليـك ،العالقـة راقـب هـذه. جيـد يف أي مكـان آخـريلم بهـا املوظفـون الجـدد بشـكل 

  .بالتدخل إذا مل يفلح األمر

 :التخطيط لعملية التعريف بالعمل   -2

ينبغـي صـياغة  بالعمـل وإرشاك وإعـالم اآلخـرينعليك بالتخطيط لعمليـة التعريف

بالطبع يجب إقراره واملوافقة عليه من جانب مدير  برنامج التعريف بالعمل الكامل ولكن

 وينبغي ،ًاملستشار الذي ذكرناه سلفا يف هذه العملية ً ويجب أيضا إرشاك،ملوظف الجديدا

الذين سيعملون مع املوظف الجديد بربنامج التعريف سـواء  ًأيضا إعالم أفراد فريق العمل

 وينبغي أن تحتوي خطة التعريف بالعمـل عـىل ثـالث ،يتم ذلك  يف األمر أو ملإرشاكهمتم 

 ويجب أن تنطـوي األسـابيع ،أو يومني الرضوريات األولية غطي أول يوم يجب أن ي،مراحل

 وينبغـي أن ،بعض من التعليم عن طريق مزيج من األساليب الثالثة أو األربعة األوىل عىل

الثالثة أو السـتة األوىل بالتـدريج بـني املوظـف الجديـد وبـني  تتم عملية التآلف يف األشهر

 .جميع األقسام

 : ملإعداد منطقة الع -3

وتأكـد مـن أن  ،عليك بتوضيح وتنظيم منطقـة العمـل الخاصـة بـاملوظف الجديـد

وتعمـل بحالـة   وأن جميـع املعـدات سـليمة،جميع أدوات الكتابة الالزمة جاهزة للتسليم

  .جيدة
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 :التقديم والتعريف   -4

ًدامئا ما يقوم قسم شـؤون ف له قدم املوظف الجديد إىل املؤسسة وإىل القسم التابع

بالـتـدريبات الالزـمـة للممتلـكـات وـتـأمني  اد يف الـيـوم األول ـبـإعالم املوـظـف الجدـيـداألـفـر

 .التجهيزات والخدمات 

الخـاص  كام يقوم القسم بتغطية أنواع القضايا التي يحتوي عليها الكتيـب اليـدوي

ونظـام الرصف    والرتتيبات الالزمة إذا ما ترك املوظف املنظمة،بفريق العمل مثل الرواتب

  .الة املرضيف ح

 مثـل جـدول ،رضوريـة تأكد من أن املوظفني الجدد لديهم نسـخ مـن أيـة وثـائقو

الجـدد إىل القسـم  ً ومـن الرضوري أيضـا تقـديم املـوظفني،املؤسسة والتوصيف الـوظيفي

 .والفريق الذي سيعملون معه

سوف يتم تقدميه إىل األشـخاص املوجـودين يف  وعىل الرغم من أن املوظف الجديد

نظـرة مفصـلة إىل جميـع األقسـام األخـرى يف   فإنه مـن الرضوري أن يتبـع ذلـك،سةاملؤس

  .املرحلة التالية من عملية التعريف بالعمل

 : التأكيد عىل القوانني واإلجراءات واللوائح  -5

 .عليك بالتأكيد عىل أهمية إجراءات وسياسات املؤسسة

وائح القامئـة عـىل الجـدد عـىل وعـي بالسياسـات واللـ يجب أن يكون املوظفـونو 

لإلجراءات الخاصـة بالصـحة واألمـان واإلجـراءات األخـرى   كام هو الحال بالنسبة،القانون

شهادة الجودة  وكثري مـن الـنظم و 9000مثل شهادة األيزو القامئة عىل املستويات القومية

 ويجـب أن يكـون املوظفـون ،أو تعيني بعـض املستشـارين  مثل التطوير الوظيفي،األخرى

  .مبكرة دد عىل وعي بكل ذلك يف مرحلةالج
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 :التخطيط ملقدمة متوازنة للعمل -6

الجلوس مع أي موظف عـادي أو مـن قبـل مـدربني  سواء تم التدريب عن طريقو

 واملالحظـة والتـدريب والتغذيـة من الرشح  فمن املستحب أن يكون هناك مزيج،محرتفني

 وينبغي أن ميـنح ، منح املعلوماتاإلفراط يف  وعليك أن تكون عىل وعي بعدم،سرتجاعيةاإل

 لتجنـب الشـعور بامللـل ولـيك ،ليقومـوا بـه ًاملوظفون الجدد بعضا مـن العمـل الحقيقـي

  .تعطيهم فرصة مبكرة لتحقيق بعض اإلنجازات

 : وضح مستويات األداءت -7

تتوقع من املـوظفني أن يكونـوا   فال،وضح منذ البداية مستويات األداء التي تريدها

مـن تلقـاء أنفسـهم دون العلـم  ًلعمل طبقا للمستويات التي تريدها املؤسسةعىل وعي با

  .بها

 :اإلنتظامية املراجعة  -8

برنـامج يجـب القيـام بـذلك أثنـاء  إحرازه عليك أن تراجع بانتظام التقدم الذي يتم

لـضـامن أن جمـيـع الـهـداف وـكـذلك  أـسـبوعية  ـعـىل دوراتالتوظـيـف ـعـىل ـسـبيل املـثـال

 . الجدد يتم تحقيقهااحتياجات املوظفني

 عـة واملتطلبـات التعليميـة لألفـراداملمكن تهيئـة الربنـامج للتكيـف مـع الرس  ومن

ًهذه املراجعات دامئا عىل املحادثات غري الرسمية وكذلك التقيـيم الرسـمي  وسوف تحتوي

 خاصـة إذا مـا كـان ،خالله املقابلة التي سـيتم إجراؤهـا يف نهايـة الربنـامج الذي سيتم من

 ويجـب وضـع وجهـات نظـر املـوظفني الجـدد الخاصـة بعمليـة ،فرتة اختبار وظفون يفامل

  .االعتبار خاصة عند وضع الربامج املستقبلية التوظيف ككل يف
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 :تحديد نظام األوامر والنواهي  -9

بتنظيم عمليـة تعريـف وبقيام املؤسسات  األوامر والنواهي املتعلقةفيجب تحديد 

  .املوظفني الجدد بالعمل

 : تتمثل فيام ييل األوامـر و

اضـمن أن جميـع أفـراد فريـق العمـل الـذين لهـم صـلة وثيقـة مبوضـوع تعـيـني  -

  .الجدد يعلمون ويشرتكون يف عملية التعريف بالعمل املوظفني

 وكن عىل استعداد ليك تجعله ً،الجديد تدريجيا راجع التقدم الذي يحرزه املوظف -

  .برنامج التعريف بالعمل يدمج االحتياجات التي يعرب عنها يف

 مع وضع ،تطلب األمر  وقم بتعديله إذا،قيم أسلوب ومضمون الربنامج التعريفي -

  .الربنامج وجهات نظر املوظفني يف االعتبار خاصة ذوي الخربة القليلة بهذا

  :  يف ما ييلالنواهـيبينام تتمثل 

  .وط ملعظم الناسبالضغ  تجربة مليئة،ال تنس أن الرشوع يف وظيفة جديدة -

  .ال تخمن أية افرتاضات عن تعلم واندماج املوظف الجديد -

 .ال تنس أن التعريف بالعمل يستغرق أكرث من يوم أو حتى أسبوع  -
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 املبحث الثاين 

 .واملرؤوسنيمع املدراء طرق التواصل 

حامسهم أو بخصـوص إحـدى  وسيك بغرض إثارةليك تقوم بعملية التواصل مع مرؤ

 بإتبـاع فعليـك تغريات أخـرى ادرات الجديدة أو األهداف أو الربامج أو املكافآت أو أياملب

 : الخطوات التالية بدقة

 : الخطوة األوىل

 : التغيريات قم بتحديد

بوضوح وال يجـب أن  يجب أن تقوم يف الحال بتحديد التغيريات التي سوف تحدث

 قاعـدة البسـاطة إتبـاعتأكد من ت ويجب أن. ترتك أي فرصة لحدوث مفاجآت غري متوقعة

التغيـريات التـي سـوف  والوضوح وذلك عن طريق وضع جملة واحدة تقوم فيهـا بوصـف

 . تحدث بإيجاز

التواصل التي سوف تتم بينك  وميكن استخدام تلك الجملة كافتتاحية لكل عمليات

 . مرؤوسيكوبني 

   :وفيام ييل مثال عىل تلك النوعية من الجمل

  تصميم برنامج الحوافز ليك أقوم بإلغاء املكافآت املاليـة وتقـديملقد قمت بإعادة

 كنوع جديد من املكافآت وكذلك حرصت عىل أن تكون فكرة االنتداب للدورات التدريبية

 . عملية اختيار الفائزين أكرث عدالً ودقة

 . سوف تحدث مبنتهى البساطة والوضوح إن هذا الوصف يتناول عملية التغيري التي

  .الطريقة حق مرءوسيك أن تقوم بتوضيح األمور لهم بتلكفمن 
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 : الخطوة الثانية

 :قم بتحديد األشخاص املعنيني بعملية التغيري

وهـم . إن هؤالء األشخاص هم الذين يكون لـديهم اهـتامم خـاص بعمليـة التغيـري

 . الذين تحتاج إىل أن تتواصل معهم بشأن عملية التغيري تلك األشخاص

 . األشخاص عىل تلك التغيريات فإنها لن يقدر لها النجاح ل هؤالءفإذا مل يقب

تغفـل عـن هـؤالء األشـخاص املهمـني دون أن  ويجب أن تعلم أنـه مـن السـهل أن

 . تدري

برنامج جديد للمكافآت فأنت تحرص عـىل أن  فعىل سبيل املثال عندما تقوم بطرح

 . الربنامجاالشرتاك يف هذا  تجعل العاملني املتميزين يقبلون عىل

 إنجاح هذا الربنامج ولكن ماذا عن األشخاص اآلخرين الذين سوف تعتمد عليهم يف

 ً.مثل املرشفني؟ إن خطة التواصل يجب أن تضم هؤالء األفراد أيضا

 وباإلضافة إىل ذلك يجب أن تعلم أنه يوجد بني هؤالء األشخاص من سيجد يف تلك

 . ا والشعور باالستياء منهاالتغريات منفعة شخصية له ومن سيقوم برفضه

األشخاص الذين كانوا يحصلون يف ظل النظام القديم عىل الكثـري املثال  فعىل سبيل

 لذلك فإنه هـؤالء األشـخاص ن بالخطر تجاه هذا النظام البديلسوف يشعرو من املكافآت

طريقة يف التواصل تختلف عن الطريقـة التـي تتبعهـا مـع األشـخاص الـذين  يحتاجون إىل

 .يف الحصول عىل املكافآت سوف تزيد مع هذا النظام الجديد تقدون أن فرصتهميع
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  :بعملية التغيري ألربعة أمناط من هؤالء األفراد املعنيني وفيام ييل رسد

 : التنفيذ القامئون عىل  -

  .وهم األشخاص الذين يقومون باألعامل الخاصة بعملية التغيري

 : الخارسون   -

  .ن سوف يخرسون بعض األشياء نتيجة لهذا التغيريوهم األشخاص الذي

 : الفائزون  - 

  .وهم األشخاص الذين سوف يفوزون بالعديد من األشياء يف ظل النظام الجديد

 : املؤثرون - 

ويكـون  وهم األشخاص الذين يتحكمون يف عملية التواصل مع املجموعات األخـرى

 . لهم تأثري قوي عليها

  .حامسة اآلخرين  حامسهم حتى يتمكنوا من إثارةوقد تحتاج إىل أن تثري

 . التغيري هذه املجموعات األربعة متثل األشخاص املعنيني بعملية

 وعليك أن تقوم باستمرار بإمداد هذه املجموعات األربعـة الكثـري مـن املعلومـات

 . العامة التي تتعلق بعملية التغيري

مع كل مجموعة عىل حدة حيـث  صلًكام أنك سوف تحتاج أيضا إىل أن تقوم بالتوا

  .إن لكل منها مصالح واهتاممات مختلفة

 : الثالثة الخطوة

 : تحديد األعامل املطلوبة

 .قرر ما الذي تريد أن تقوم به كل مجموعة
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بـعـض األـهـداف الـسـلوكية الواـضـحة لـكـل  ـسـوف تحـتـاج إىل أن تـقـوم بتحدـيـدو

 .مجموعة

  : فعىل سبيل املثال

أن يقوم األفراد القامئون عىل تنفيذ النظام الجديـد برتشـيح   يفرمبا تقرر أنك ترغب

 .املكافآت وذلك بناء عىل بعض السلوكيات الجيدة بعضهم البعض للحصول عىل

أن يتعرفوا عىل تلك السلوكيات   األفراد عىل لذلك فأنت تحتاج إىل أن تشجع هؤالء

راد الـذين قـاموا مبثـل تلـك ثـم يقومـوا برتشـيح األفـ الجيدة ويقوموا بالبحث عنهـا ومـن

 .السلوكيات املطلوبة

 . ًأيضا أن تثنيهم عن بعض السلوكيات الضارة  كام قد تريد

 :فعىل سبيل املثال

باإلسـاءة إىل النظـام الجديـد عـن طريـق قيـامهم برتشـيح   أنت ال تريد أن يقوموا

 .مكافآت أصدقائهم املقربني للحصول عىل

 .ل معهم حول مدى جدية وأهمية دورهملهذا فأنت تحتاج إىل أن تتواصو

بعمل قامئة تضم السلوكيات املطلوبة خاصة بكل مجموعة وقامئة أخرى  قمولذلك 

إن مهمـة التواصـل مـع كـل مجموعـة مـن تلـك املرغوب فيها حيث  تضم السلوكيات غري

تلـك القامئـة والتـي ميكنـك تطويرهـا عـن طريـق  املجموعات يتم تحديـدها عـن طريـق

   .قة عملاستخدام ور
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 املبحث الثالث 

  املبارش مع املوظفني واإلداريني اإلعالمياالتصالأسس 

 :مفهوم االتصال

والتي اقتبست  -اللغات األوروبية  يف   COMMUNICATION يعود أصل كلمة

ـة  إىل-أو ترجمــت إىل اللغــات األخــرى وشــاعت يف العــامل   جــذور الكلمــة الالتينـي

COMMUNIS ء املشرتكاليش: التي تعني  و . 

    :COMMUNE :كلمة  اشتقت ومنها

  .املدنية  الجامعة:التي كانت تعني يف القرنني العارش والحادي عرشو

 بعد انتزاع الحق يف اإلدارة الذاتية للجامعات يف كل من فرنسا وإيطاليا قبـلوذلك 

 .الثامن عرش يف القرن السيايس واأليديولوجي أن تكتسب الكلمة املغزى

 .  يذيع أو يشيع: فمعناه  COMMUNICARE   فعل الالتيني لجذر الكلمةأما ال

الذي و: COMMUNIQUE  : من هذا الفعل اشتق من الالتينية والفرنسية نعت 

 : يعني 

 .أو بيان أو توضيح حكومي بالغ رسمي

بتعدد املدارس العلميـة  وقد تعددت املفاهيم التي طرحت لتحديد معنى االتصال

 .احثني يف هذا املجال الفكرية للبو
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 :مداخل عملية اإلتصال وتعريفاته

التي يأخذها هؤالء البـاحثون يف االعتبـار عنـد النظـر إىل  وبتعدد الزوايا والجوانب

العلمـي البحثـي ميكـن القـول بوجـود مـدخلني لتعريـف  هـذه العمليـة، فعـىل املسـتوى

 :االتصال

 :األول املدخل

رسـالة إىل  بإرسـال) مرسـل(يقوم فيهـا طـرف أول ينظر إىل االتصال عىل انه عملية 

 .الرسالة مبا يؤدي إىل أحداث اثر معني عىل متلقي) مستقبل(طرف مقابل

 :املدخل الثاين

املوجـودة يف الرسـائل والتـي مـن خاللهـا  يرى أن االتصال يقوم عىل تبـادل املعـاين

 ،لفرصة لتوصـيل املعنـىوذلك من أجل إتاحة ا ،يتفاعل األفراد من ذوي الثقافات املختلفة

 .وفهم الرسالة

 ويدرس كل مرحلـة ،إىل تعريف املراحل التي مير بها االتصال واملدخل األول يهدف

 . وتأثريها عىل عملية االتصال ككل  وهدفها،عىل حدة

حيث يركز عىل العنارص الرئيسـية  ،أما التعريف الثاين فهو تعريف بناءي أو تركيبي

 : هي مجموعات رئيسية تنقسم بدورها إىل ثالث والتي ،املكونة للمعنى

 .إشارته ورموزه: املوضوع  - أ

 والخربة الثقافية واالجتامعية التي كونتهم، واإلشارات والرمـوز التـي  قارئو املوضوع-ب

 .يستخدمونها
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 . الوعي بوجود واقع خارجي يرجع إليه املوضوع الناس-ج

التصال بالنظر إليـه كعمليـة يـتم مـن ضوء املدخل األول عرف بعض الباحثني ا ويف

بشكل هـادف،  معلومات أو أفكار معينة بشكل تفاعل من مرسل إىل مستقبل خاللها نقل

 :التعريفات ومن مناذج هذه

 :االتصال -

مجموعـة مـن الرسـائل مـن   هو العملية التي يتم من خاللها نقل رسالة معينة أو

 .مرسل أو مصدر معني إىل مستقبل

 مـن أكـرثالـنمط مـن االتصـال الـذي يـتم بـني  فهـو ذلـك   الجامهرييأما االتصال

غالبا ما تقوم بها بعض املؤسسات أو الهيئات عـن  والتي  شخصني إلمتام العملية االتصالية

 .طريق رسائل جامهريية

 :االتصال  -

 هو نقل أو انتقال للمعلومات واألفكـار واالتجاهـات أو العواطـف مـن شـخص أو

 .لآلخرين من خالل رموز معينةجامعة آلخر أو 

 : االتصال  -

 ،تحـدد الوسـائل والهـدف الـذي يتصـل أو يـرتبط بـاآلخرين يعرف عىل انه عملية

 .الهدف - الوسيلة – العملية:تطبيقا لثالثة عنارص   ويكون من الرضوري اعتباره
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 :االتصال   -

و أي مضـمون أ، أو خـربة،فكرة،طـرفني مـن خـالل رسـالة معينـة عملية تفاعل بـني

اتصالية ينبغي أن تتناسب مع مضمون الرسالة بصورة توضح تفاعال  اتصايل آخر عرب قنوات

 .بينهام مشرتكا فيام

معـاين يعـرف  ويف ضوء املدخل الثاين الذي ينظر إىل االتصال عىل انه عملية تبـادل

أن كال من ضوء   يف،بعض الباحثني االتصال كعملية تتم من خالل االتكاء عىل وسيط لغوي

هنـا عـىل انـه  املرسل واملستقبل يشرتكان يف إطـار داليل واحـد، بحيـث ينظـر إىل االتصـال

 .عملية تفاعل رمزي

 :  ومن مناذج هذه التعريفات

 : االتصال  - 

 ومـا مل يكمـل ،أحدهام مرسل يبدأ الحـوار: بالرموز اللفظية بني طرفني  تفاعل هو 

 ويقـترص األمـر عـىل توجيـه اآلراء أو املعلومـات، مـن  ال يتحقق االتصال،الحوار املستقبل

 .واحد فقط دون معرفة نوع االستجابة أو التأثري الذي حدث عند املستقبل جانب

 : االتصال   -

 بـني الشـخص الـذي يقـوم) متطابقة(عملية يتم من خاللها تحقيق معاين مشرتكة 

 .آخر  من جانبباملبادرة بإصدار الرسالة من جانب والشخص الذي يستقبلها
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 : واإلعالم 

 .هو جزء من االتصال 

 . فاالتصال اعم واشمل

  :بأنه  وميكن تعريف اإلعالم

 تلك العملية اإلعالمية التي تبدأ مبعرفة املخرب الصحفي مبعلومات ذات أهميـة، أي

 . معلومات جديدة بالنرش والنقل

 : ثم تتواىل مراحلها

قلها، التعاطي معهـا وتحريرهـا، ثـم نرشهـا نو تجميع املعلومات من مصادرها،من 

إذاعـة أو محطـة تلفـزة إىل طـرف معنـي بهـا  وإطالقها أو إرسالها عرب صحيفة أو وكالة أو

 .ومهتم بوثائقها

أو هيئة أو فئـة أو جمهـور يهـتم باملعلومـات فيمنحهـا  إذن البد من وجود شخص

ميـة التـي تـتم بـني ميـدان عـن تلـك العمليـة اإلعال أهمية عىل أهميتهـا، ويكـون اإلعـالم

 .بثها املعلومات وبني ميدان نرشها أو

 :مكونات عملية االتصال

االتصال ال ينتهي مبجرد أن تصل الرسالة من  إن النظر إىل االتصال كعملية يعني أن

 . إىل املتلقي املستقبل) املرسل(املصدر 

 االتصـال؛ تلقي مبا يحدد تأثريكام يعني أن هناك العديد من العوامل الوسيطة بني الرسالة وامل

معينـة فـيام  من جهة أخرى فإن كال من املرسل واملتلقي يتحدث عن موضوع معني أو موضـوعاتو

باملوضـوع أو  يعرف بالرسالة أو الرسائل، ويعكس هذا الحديث لـيس فقـط مـدى معرفـة كـل منهـا

 االجتامعية الثقافية مبا يثري لديـه   ولكن أيضا يتأثر مبا لديه مقيم ومعتقدات وكذلك بانتامءاته،الرسالة
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ومبـا يحـدد أيضـا مـدى تـأثره بهـذه  ردود فعل معينة تجاه ما يتلقاه من معلومـات وآراء 

 .املعلومات واآلراء

تطورت النامذج التي ترشح وتفرس عمليـة االتصـال بعنارصهـا  يف هذا اإلطار املركز

أو املبارش الذي يرى أن تلك العنارص هـي البداية النموذج الخطي  املختلفة، حيث ظهر يف

 .واملستقبل  مجرد املرسل والرسالة

 ،ولكن الدراسات التي أجريت منذ األربعينيات بينت مـدى قصـور ذلـك النمـوذج

 .بأن لوسائل اإلعالم تأثريا مبارشا عىل الجمهور  وحطمت النظرية القائلة

ة الثنائيـة إىل الطبيعـة العديد من النامذج والتـي تطـورت مـن الطبيعـ لقد ظهرت

ضوئها تتكون عملية االتصـال مـن سـتة عنـارص أساسـية هـي املصـدر  الدائرية والتي عىل

  ثم رجع الصدى والتأثري، وفـيام يـيل نبـذة مـوجزة عـن هـذهاملستقبل والرسالة واملتلقي

 :العنارص

 :عنارص اإلتصال

 :( SOURCE )املصدر -1

 .ويقصد به منشأ الرسالة 

 .فردا أو مجموعة من األفراد صدروقد يكون امل

 .ة أو رشكة  وقد يكون مؤسس

 .القائم باالتصال  وكثريا ما يستخدم املصدر مبعنى

القـائم باالتصـال،  غري أن ما يجدر التنويه إليه هنا أن املصدر لـيس بـالرضورة هـو

 املحرر صـياغته فمندوب التلفزيون قد يحصل عىل خرب معني من موقع األحداث ثم يتوىل

 .يقدمه قارئ النرشة إىل الجمهور وتحريره، و
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دراسـات االتصـال يـذهب إىل أن كـل مـن املنـدوب  يف هذه الحالـة وجـدنا بعـض

 .باالتصال وان اختلف الدور واملحرر وقارئ النرشة مبثابة قائم

باالتصـال هـو قـارئ الـنرشة  بينام يذهب البعض اآلخر من الدراسات إىل أن القائم

 .فقط 

ليشمل كل من يشارك يف الرسالة  يوسع البعض مفهوم القائم باالتصالأي انه بينام 

إيـاه عـىل مـن يقـوم بالـدور    فإن البعض اآلخـر يضـيق املفهـوم قـارصا،بصورة أو بأخرى

 .الواضح للمتلقي

 :(MESSAGE)الرسالة -2

 .الذي ينقله املصدر إىل املستقبل املنبه  وهي

وعات معينـة يـتم التعبـري عنهـا رمزيـا مبوض وتتضمن املعاين من أفكار وآراء تتعلق

 .أو غري املنطوقة سواء باللغة املنطوقة

 .ك للموضوع واللغة التي يقدم بهاتتوقف فاعلية االتصال عىل الفهم املشرت 

العلمية واملعادالت الرياضية املعقدة الخاصة بالكيمياء الحيوية مـثال  فاملصطلحات

 .بني أستاذ الكيمياء وطالبه تكون مفهومة

واالتصال ال يكـون األمـر  أما إذا تحدث نفس األستاذ عن املوضوع مع طالب اإلعالم

 .كذلك

 .واملستقبل فهناك فجوة أو عدم وجود مجال مشرتك للفهم بني املرسل

 واملنـطـق نفـسـه إذا ـكـان األـسـتاذ يلـقـي مـحـارضة بلـغـة ال يفهمـهـا أو ال يعرفـهـا

 .ت داللة مختلفة لهم أو إذا استخدم إمياءات وإشارات ذا،الحارضون
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 :الفاعلية  -3

 للمعلومـات املتضـمنة أخرى تتوقف فاعلية االتصال عىل الحجم اإلجاميل من جهة

 . يف الرسالة

 .علومات من حيث البساطة والتعقيدومستوى هذه امل

فإنها قد ال تجيب عـىل تسـاؤالت املتلقـي وال   حيث أن املعلومات إذا كانت قليلة

 .الذي يجعلها عرضة للتشويه ضوع الرسالة األمرتحيطه علام كافيا مبو

وال يقدر جهـازه اإلدرايك    أما املعلومات الكثرية فقد يصعب عىل املتلقي استيعابها

 .عىل الربط بينها

 :( CHANNEL )القناة الوسيلة أو -4

الرسـالة مـن املرسـل إىل  وتعرف بأنها األداة التي من خاللها أو بواسطتها يـتم نقـل

 . املستقبل

 .ف الوسيلة باختالف مستوى االتصال وتختل

 .االتصال الجامهريي تكون الصحيفة أو املجلة أو اإلذاعة أو التلفزيون  فهي

ـال ـون الجام  ويف االتـص ـؤمترات تـك ـة أو اـمل ـة الجمـع ـل املـحـارضة أو خطـب ـي مـث ـع

 .امليكرفون 

أو االتصال الجمعي أيضـا قـد تكـون األداة مطبوعـات أو رشائـح  ويف بعض مواقف

 .أفالم فيديو

 تكـون و إمنـا) صـناعية(االتصـال املبـارش فـإن الوسـيلة ال تكـون ميكانيكيـة   يفأما

 .طبيعية
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 : اإلعالماإلتصال و وظائف وسائل  

درجـة خصصـت الحكومـات أقسـاما  دور وسائل اإلعالم يف املجتمـع هـام جـدا إىل

 .طريق تلك الوسائلعن  ودوائر ووزارات إعالم تتوىل تحقيق أهداف داخلية وخارجية

االجتامعيـة  من تلك األهداف رفـع مسـتوى الجامهـري ثقافيـا، وتطـوير أوضـاعهاو 

 .واالقتصادية، هذا داخليا

تعريف العـامل بحضـارة الشـعوب ووجهـات   أما خارجيا فمن أهداف دوائر اإلعالم

 .نظر الحكومات يف املسائل الدولية

إلعـالم، بـل أن مؤسسـات اجتامعيـة يقترص اهتامم وسائل الحكومات بوسـائل ا ومل

 أهـدافها تلـك الوسـائل تخـدمها وتخـدم أنواقتصـادية اهتمـت بهـا، ووجـدت  وسياسـية

 .ازدهارها وتساعد يف

 الدولـة أنمـن  وليس أدل عىل أهمية اإلعالم ووسائله مام أصبح معروفـا يف العـامل،

بقـاء بعـض الـدول  ا يفذات اإلعالم القوي تعترب قوية وقادرة، فلقـد أصـبح اإلعـالم رئيسـي

بـاقي دعـائم   دعاماتها الرئيسية األوىل، وقدمتـه عـىلإحدىوخاصة تلك التي وجدت فيه 

 .الدولة

 .إيجاباوفاعلة سلبا أو   وسائل اإلعالم مؤثرة يف الجامهريأنوسبب كل ذلك هو 

 فام هي وظائف تلك الوسائل؟
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 :وظائف اإلتصال ووسائل اإلعالم

 :هي يسيةلإلعالم خمس وظائف رئ

 .التوجيه وتكوين املواقف واالتجاهات: أوال

 .واملعلومات زيادة الثقافة: ثانيا

 .االجتامعي تنمية العالقات البينية وزيادة التامسك: ثالثا

 .الفراغ الرتفيه وتوفري سبل التسلية وقضاء أوقات: رابعا

 . والدعايةاإلعالن: خامسا

 :تاملواقف واالتجاها التوجيه وتكوين: أوال

 الطالب يـقيض قسـام أنباعتبار   املدرسة توىل مهمة التوجيه،أنمن املتعارف عليه 

 والعائليـة واالجتامعيـة األرسيـة مهام مـن حياتـه فيهـا؛ لكـن املجتمـع بجميـع مؤسسـاته

وتكوين املواقف واالتجاهات الخاصـة  والدينية واالقتصادية له دور كبري يف مجال التوجيه،

 .بكل فرد

املدرسـة يف مهمـة التوجيـه وتكـوين املواقـف  قى تلك املؤسسـات مـعمن هنا تتال

 املجتمع دخـول أفرادطالبا، وال يتاح عادة لكل  واالتجاهات، خاصة وان املجتمع ليس كله

 .والتحصيل املدارس أو االستمرار يف الدرس

والكتـاب، فـإن  وإذا كانت املدرسة تقوم مبهمتها تلك عن طريـق الهيئـة التعليميـة

اإلعـالم  يه املجتمع ميارس بشكل مبارش وغري مبـارش عـىل السـواء عـن طريـق وسـائلتوج

ازداد تأثريها، فال  املنترشة عادة، فكلام كانت املادة اإلعالمية مالمئة للجمهور لغة ومحتوى،

الفصـحى، وال الـذين لـيس   تخاطب الذين ال يجيدون اللغة العربيـة باللغـةأنيعقل مثال 

 .والفلسفية  معني باملنطق وعلم الكالم والحجج الفكريةلديهم مستوى ثقايف
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 :زيادة الثقافة واملعلومات: ثانيا

هدفه هو زيادة ثقافة الفرد بواسطة وسائل اإلعـالم ولـيس بـالطرق  التثقيف العام

، والتثقيف العام يحدث يف اإلطار االجتامعي للفرد أكان ذلك التعليمية األكادمييةوالوسائل 

 .عارض أو بشكل مخطط ومربمج ومقصودو بشكل عفوي

وسائل اإلعالم للفرد، هـذه املواجهـة  والتثقيف العفوي هو مواجهة دامئة من جانب

 وصـور وآراء، وهـذا وأفكـارمعلومـات  تقدم له ـ بدون أن يكـون هـو املقصـود بالـذات ـ

فيفاجأ بجريـد حـائط أو بتلفزيـون  يحدث عندما يتجول الطالب يف ساحة ملعب جامعته

الجامعـة، وكلهـا تحمـل عبـارات تلفـت  نادي الجامعة أو بالالفتات املرفوعة يف أماكن من

 .الكلامت يف ذهنه ويأخذ ببعض اآلراء نظره، فيندفع يف قراءتها أو متابعتها فتعلق بعض

التوجيـه والتبشـري؛ لكـن هنـاك بعـض  أما التثقيف املخطط فهو حصـيلة وظيفتـي

الزراعيـة التـي هـي عبـارة عـن حلقـات  املخطط كـالربامجالحاالت تقع يف دائرة التثقيف 

 . أو التلفزيوناإلذاعة  للمزارعني يدعون إليها أو تبث إليهم عربإرشاد

 :البينية االتصال االجتامعي والعالقات: ثالثا

بعضهم مـع بعـض،  ويعرف االتصال االجتامعي عادة باالحتكاك املتبادل بني األفراد

التـي تتـوىل  التعارف االجتامعي يتم عن طريق وسـائل اإلعـالمهذا االحتكاك هو نوع من 

 .تعميق الصالت االجتامعية وتنميتها

 الجامعـات أو اجتامعية عن األفراد ًخباراأ فعندما تقدم الصحف كل يوم

بذلك تكون صلة وصـل يوميـة تنقـل   املؤسسات االجتامعية والثقافية فإنهاأو

 وفيات وفشل وخسـارة،   مناألحزانخبار  من مواليد وزيجات، وأاألفراحأخبار 
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 أنهـاالصحف، بـل  وليست صفحة الوالدات والوفيات والشكر بصفحة عابرة وغري مهمة يف 

 .الجامهري وسيلة لالتصال االجتامعي اليومي بني جميع فئات

شـخاص األ وأمر ثان هو قيـام وسـائل اإلعـالم كلهـا تقريبـا بتعريـف النـاس بـبعض

 أواملجتمـع  أو هم يف طريق الشـهرة سـواء يف مجـال السياسـة او الفـن البارزين أو الذين

 .األدب

 :الرتفيه عن الجمهور وتسليته: رابعا

وسائل اإلعالم مبـا تقـوم بـه مـن وظـائف مبهمـة مـلء أوقـات الفـراغ عنـد  وتقوم

 املسـلية يف الصـحف أو األبـوابومرفـه؛ وهـذا يتوقـف بواسـطة  الجمهور مبـا هـو مسـل

 .التلفزيون وميدية يفكالربامج الك

بـرامج الرتفيـه  أنيف الحالتني تأخذ وسـائل اإلعـالم يف اعتبارهـا مبـدأ واضـحا وهـو 

و هنـاك بـرامج  ؛ وحتـى يف مجـال الرتفيـهإليهـاوالتسلية رضورية لراحة الجمهور ولجذبه 

 أواالتجاهـات   ترفيه موجه ميكن عن طريقها الدعوة إىل بعض املواقف ودعم بعضأبواب

 .اإلعالم  مناسبة من جانب وسائلأساليبها وحتى تغيريها، وهذا يتطلب بالطبع تحوير

 : والدعايةاإلعالن: خامسا

 عن السلع الجديدة التـي تهـم املـواطنني، كـام اإلعالنبوظيفة  تقوم وسائل اإلعالم

 أو عن وجود وظائف شاغرة اإلعالنالعمل والتجارة عندما تتوىل  تقوم بدور هام يف حقول

 وضع التزام أو مناقصة إجراء عن اإلعالن عندما تتوىل أو ،للعمل  موظفني مستعدينوجود

 .التنفيذ موضع
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وسـينام وأحيانـا  ولهذا استطاعت وسائل اإلعالم عىل تنوعها من صـحافة وتلفزيـون

 تقـوم إنواكتشـافات  إذاعة، أمام تعقيد الحياة وتعدد ما فيهـا مـن اخرتاعـات وصـناعات

 وحسـناته وأسـعاره  مبا هـو جديـد وتقدميـه إىل الجمهـور وعـرض فوائـدهمبهمة التعريف

 .بشكل عام

 وهي وان جـرى حرصهـا يف خمـس ،اإلعالم هذه هي الوظائف االجتامعية لوسائل

لوسـائل اإلعـالم تنـدرج تحـت هـذه  وظائف، لكـن تبقـى هنـاك مهـامت تفصـيلية أيضـا

 يف واألم األباملعلم واملريب وحتـى  الوظائف، فوسائل اإلعالم يف الواقع أصبحت تقوم مقام

 وبـرامج الطـالب وغريهـا مـن األطفـالوبـرامج  حاالت كثرية، فالربامج الرتبوية واملدرسـية

 لكنها تتعدى تلـك الوظيفـة إىل مـا ،بوظيفة التثقيف  تلتقيإمنابرامج تبثها وسائل اإلعالم 

د وينمو قليال حتى تتواله  الفرد يولأنميكن القول معها   وأعم واشمل، إىل درجةأعمقهو 

 وغـري ذلـك، وإعـالنإليه ما يلزم من تثقيف وتوجيه وترفيـه  وسائل اإلعالم وترعاه وتقدم

 . تشوههاأوإىل منو شخصيته وآرائه، فتنحرف بها  وأحيانا تقدم إليه ما ييسء

 :اإلعالماالتصال و نظريات

 :مفهوم نظريات اإلعالم

الباحثني والدارسني لالتصال اإلنساين بالجامهري  يقصد بنظريات اإلعالم خالصة نتائج

ومحاولة التحكم فيها والتنبـؤ بتطبيقاتهـا وأثرهـا يف  بهدف تفسري ظاهرة االتصال واإلعالم

 .دول العاملاإلعالمية يف   فهي توصيف النظم،املجتمع
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 :عالقة نظريات اإلعالم بفلسفة اإلعالم

عالم ففلسفة اإلعالم هي بحث العالقـة اإلعالم وفلسفة اإل هناك عالقة بني نظريات

 أي تحليل التفاعل بني أسس اإلعالم كعلـم وبـني ،وتطبيقاته يف املجتمع الجدلية بني اإلعالم

الفعليـة يف الواقـع االجتامعـي، ويـرى النظريـون أن نظريـات اإلعـالم جـزء مـن  مامرساته

ثـريا مـا شـاع اسـتخدام  وك،اإلعالم، ألن فلسفة اإلعالم أعـم واشـمل مـن النظريـات فلسفة

اإلعـالم باعتبارهـا فلسـفة اإلعـالم أو مـذاهب اإلعـالم، ولكـن يف واقـع األمـر أن  نظريـات

تعـبـري نظرـيـات اإلـعـالم ـكـان يف مجمـلـه انعكاـسـا للـحـديث ـعـن أـيـديولوجيات  اـسـتخدام

مرسـل،  : اجتامعية واقتصادية أو الحديث عن أصول ومنابع العملية اإلعالميـة ومعتقدات

 .ووسيلة ل،ومستقب

الـتحكم يف  وترتبط النظريات بالسياسـات اإلعالميـة يف املجتمـع، مـن حيـث مـدى

أو يذاع مـن  الوسيلة من الناحية السياسية، وفرص الرقابة عليها وعىل املضمون الذي ينرش

 .القوانني خاللها، فهل تسيطر عليها الحكومة أم لها مطلق الحرية أم تحددها بعض

 :نظرية السلطة .1

 وتعتمـد عـل نظريـات ،السـادس عرش رت هـذه النظريـة يف إنجلـرتا يف القـرنظهـ

يتحمـل املسـؤولية أو السـلطة  أفالطون وميكافيليل، وترى أن الشعب غري جـدير عـىل أن

 .فهي ملك للحاكم أو السلطة التي يشكلها

النظريـة عـىل الـدفاع عـن السـلطة، ويـتم احتكـار تصـاريح  وتعمل هذه

عىل مراقبة مـا يـتم نرشه، كـام يحظـر عـىل  تقوم الحكومةوسائل اإلعالم، حيث 

 ومـوظفي الحكومـة؛ وعـىل الـرغم  وسائل اإلعالم نقد السلطة الحاكمة والـوزراء
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ينبغـي أن تظـل وسـائل اإلعـالم  من السامح للقطاع الخـاص عـىل إصـدار املجـالت إال انـه

 .خاضعة للسلطة الحاكمة

 وقـد عـرب ،ية معارصة يف ظل هذه النظريةتجربة أوروب ومتثل تجربة هتلر وفرانكو

 :بقوله هتلر عن رؤيته األساسية للصحافة

 انه لـيس مـن عمـل الصـحافة أن تـنرش عـىل النـاس اخـتالف اآلراء بـني أعضـاء "

 الحكومة، لقد تخلصنا من مفهوم الحرية السياسية الذي يذهب إىل القول بـأن لكـل فـرد

 ."الحق يف أن يقول ما يشاء

يعمل يف الصحافة أو وسـائل   الهامة يف هذه النظرية أن الشخص الذيومن األفكار

الـوطني ويتعـني أن يكـون ملتزمـا   يعمل بها كامتياز منحه إياه الزعيم،اإلعالم الجامهريية

 .أمام الحكومة والزعامة الوطنية

 :الحرية نظرية .2

النظريـة  ذهم ثم انترشت إىل أوروبا وأمريكا، وترى هـ1688ظهرت يف بريطانيا عام 

وترفض هـذه  أن الفرد يجب أن يكون حرا يف نرش ما يعتقد انه صحيحا عرب وسائل اإلعالم،

 .النظرية الرقابة أو مصادرة الفكر

اكرب قدر من الـربح املـادي مـن خـالل اإلعـالن  ومن أهداف نظرية الحرية تحقيق

 وأنشـطتها املختلفـة لوجودها هو مراقبة الحكومة والرتفيه والدعاية، لكن الهدف األسايس

األمور، كام انه ال ميكن بأي حال من األحـوال  من أجل كشف العيوب والفساد وغريها من

كيفية إرشاف وسائل اإلعـالم يف ظـل نظريـة الحريـة  أن متتلك الحكومة وسائل اإلعالم؛ أما

 .للحقيقة يف سوق حرة بواسطة املحاكمة فيتم من خالل عملية التصحيح الذايت



 

372 

y

وسـيلة تراقـب أعـامل ومامرسـات أصـحاب   هذه النظرية أن وسائل اإلعالموتتميز

فـتح املجـال لتـداول املعلومـات بـني  النفوذ والقوة يف املجتمع، وتدعو هـذه النظريـة إىل

املعلومات عرب وسـائل اإلعـالم كحـق  الناس بدون قيود من خالل جمع ونرش وإذاعة هذه

 .مرشوع للجميع

 حيـث أصـبحت ، للكثـري مـن املالحظـات واالنتقـاداتتعرضت نظرية الحرية لقدو

ُشعار الحرية تعرض األخالق العامة للخطـر، وتقحـم نفسـها يف حيـاة  وسائل اإلعالم تحت

مربر، وتبالغ يف األمور التافهة من أجل اإلثارة وتسويق املادة اإلعالمية  األفراد الخاصة دون

اص الذين ميلكون عىل حساب مصـالح  يحقق أهداف األشخأصبحكام أن اإلعالم  الرخيصة،

 وكـذلك مـن خـالل ،من خالل توجيه اإلعالم ألهداف سياسية أو اقتصـادية املجتمع وذلك

 الحرية مطلوبة لكن رشيطة أن ندرك أن وهنا يجب ،السياسة التحريرية تدخل املعلنني يف

 املجتمـع الذوق العام، فالحرية املطلقـة تعنـي الفـوىض وهـذا ييسء إىل  تكون يف إطارأن

 .وميزقه

 :نظرية املسؤولية االجتامعية. 3 

البد من ظهور نظرية جديـدة   تعرضت نظرية الحرية للكثري من املالحظاتأنبعد 

نظريـة املسـؤولية االجتامعيـة يف   فبعد الحرب العاملية الثانية ظهرت،يف الساحة اإلعالمية

امرسـة العمليـة اإلعالميـة بحريـة م الواليات املتحدة األمريكية، وتقوم هذه النظريـة عـىل

والقوانني التي تجعل الـرأي العـام رقيبـا   وظهرت القواعد،قامئة عىل املسؤولية االجتامعية

اإلعـالم يف اإلثـارة والخـوض يف أخبـار  ُ اسـتخدمت وسـائلأنعىل آداب املهنة وذلـك بعـد 

 .مفهوم الحرية الجنس والجرمية مام أدى إىل إساءة الحرية أو
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الوقـت،   الحرية حـق وواجـب ومسـؤولية يف نفـسأنصحاب هذه النظرية ويرى أ

وميكنهـا  القيـام بالتزامـات معينـة تجـاه املجتمـع،  تقبل وسائل اإلعـالمأنومن هنا يجب 

الصـدق  القيام بهذه االلتزامات من خالل وضع مسـتويات أو معـايري مهنيـة لإلعـالم مثـل

 –الحريـة  ه املعـايري تفتقـد إليهـا نظريـة هـذأن ونالحـظ -والتوازن والدقـة  واملوضوعية

أمورهـا ذاتيـا يف   تتوىل تنظيمأنويجب عىل وسائل اإلعالم يف إطار قبولها لهذه االلتزامات 

تعدديـة تعكـس تنـوع   تكـون وسـائل اإلعـالمأنإطار القانون واملؤسسات القامئة، ويجب 

الـنرش والعـرض، كـام   خاللاآلراء واألفكار يف املجتمع من خالل إتاحة الفرصة للجميع من

أداء عليـا، وان التـدخل   يتوقع من وسائل اإلعالم مسـتوياتأن للجمهور العام الحق يف أن

العامة؛ أضف إىل ذلـك   يكون مربره تحقيق هذه املصلحةأنيف شؤون وسائل اإلعالم ميكن 

فة إىل املجتمـع باإلضـا  يكونـوا مسـؤولني أمـامأن اإلعالميـني يف وسـائل االتصـال يجـب أن

 .مسؤولياتهم أمام مؤسساتهم اإلعالمية

النظريـة إىل رفـع مسـتوى التصـادم إىل مسـتوى النقـاش املوضـوعي  وتهدف هذه

تهدف هذه النظرية إىل اإلعالم والرتفيه والحصول عـىل الـربح إىل  البعيد عن االنفعال، كام

 . االجتامعية األخرى جانب األهداف

الجرمية أو العنـف أو مالـه   عرض ما يساعد عىلويحظر عىل وسائل اإلعالم نرش أو

اإلعـالم التـدخل يف حيـاة   يف أي مجتمع، كام يحظـر عـىل وسـائلاألقلياتتأثري سلبي عىل 

وسـائل اإلعـالم يف ظـل هـذه   ميتلكـواأناألفراد الخاصة؛ وبإمكان القطـاع العـام والخـاص 

 .الماإلع النظريات ولكنها تشجع القطاع الخاص عىل امتالك وسائل
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 :االشرتاكية النظرية السوفيتية .4

انجلـوس ووضـع  لهذه النظرية التـي وضـع أساسـها مـاركس و  األفكار الرئيسيةإن

 الطبقة العاملة هي التي متتلك سلطة يف أنميكن إيجازها يف  قواعد تطبيقها لينني واستالني

 تسيطر عـىل أنبد تحتفظ هذه الطبقة بالسلطة والقوة فإنها ال  وحتى،أي مجتمع اشرتايك

 تخضـع وسـائل أنالتي يشكل اإلعالم الجزء األكرب منها، لهذا يجـب  وسائل اإلنتاج الفكري

 . لهذه الطبقة العاملة وهم يف األساس الحزب الشيوعي اإلعالم لسيطرة وكالء

تفـرتض أنهـا طبقـات ال طبقيـة، وبالتـايل ال وجـود رصاع   املجتمعات االشـرتاكيةإن

وسائل اإلعالم عىل أساس التعبري عـن مصـالح متعارضـة   تنشأأن ينبغي للطبقات، لذلك ال

 .عىل املجتمع حتى ال ينفذ الخالف ويشكل خطورة

يف أساسـها  فقـال أن الصـحافة هـي لقد حدد لينني اختصاصات الصحافة وأهدافها

 : عبارة عن 

 .ب الشيوعينجاح واستمرارية النظام االشرتايك وبوجه خاص دكتاتورية الحز زيادة -1 

يكون حق استخدام وسائل وقنوات االتصال ألعضاء الحزب املتعصبني واملوالني أكـرث  2- 

 .األعضاء املعتدلني من

 .تخضع وسائل اإلعالم للرقابة الصارمة 3- 

 تقدم وسائل اإلعالم رؤية كاملة للمجتمع والعامل طبقا للمبـادئ الشـيوعية أن يجب  4-

 . التاريخقوانني موضوعية تحكم ووجود

وإدارة وسـائل اإلعـالم مـن أجـل  إن الحزب الشـيوعي هـو الـذي يحـق لـه امـتالك  5-

 .تطويعها لخدمة الشيوعية واالشرتاكية
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 : النظرية التنموية. 5

منتصف هذا القرن هـي  نظرا الختالف ظروف العامل النامي التي ظهرت للوجود يف

 كـان البـد ،واالجتامعيـة نيـات املاديـةبالتايل تختلف عن الدول املتقدمة من حيـث اإلمكا

األربـع التـي استعرضـناها،  لهذه الدول من منوذج إعالمي يختلف عن النظريات التقليدية

املجتمعـات الناميـة فظهـرت  ويناسـب هـذا النمـوذج أو النظريـة أو األوضـاع القامئـة يف

 وردت يف تقرير لجنـة واآلراء التي النظرية التنموية يف عقد الثامنينات، وتقوم عىل األفكار

فهذه النظرية تخرج عن نطاق بعدي  حول مشكالت االتصال يف العامل الثالث،" واك برايل"

فاألوضـاع املتشـابهة يف دول العـامل  ،الرقابة والحرية كأسـاس لتصـنيف األنظمـة اإلعالميـة

لغيـاب أرشنا إليهـا يف السـابق وذلـك  الثالث تحد من إمكانية تطبيق نظريات اإلعالم التي

 .واملواد الثقافية والجمهور املتاح العوامل األساسية لالتصال كاملهارات املهنية

النظرية تعتـرب هامـة ومفيـدة لـدول العـامل   املبادئ واألفكار التي تضمنت هذهإن

 .الخارجية النامي ألنها تعارض التبعية وسياسة الهيمنة

ـام  ـةأنـك ـة الوطنـي ـد الهوـي ـىل تأكـي ـل ـع ـادئ تعـم ـذه املـب ـيادة ـه ـة   والـس القومـي

بقـدر  والخصوصية الثقافية للمجتمعات؛ وعىل الرغم مـن أن هـذه النظريـة ال تسـمح إال

وتدعو  قليل من الدميقراطية حسب الظرف السائدة إال أنها يف نفس الوقت تفرض التعاون

النظريـة  إىل تظافر الجهود بني مختلف القطاعات لتحقيق األهـداف التنمويـة، وتكتسـب

للتنميـة  ة وجودهـا املسـتقل مـن نظريـات اإلعـالم األخـرى مـن اعرتافهـا وقبولهـاالتنموي

 .الشاملة والتغيري االجتامعي

 :التالية وتتلخص أفكار هذه النظرية يف النقاط

السياسـة   تقبل تنفيذ املهام التنموية مبـا يتفـق مـعأن وسائل اإلعالم يجب إن   1-

 .الوطنية القامئة
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التـي تفرضـها األولويـات  للقيـود  تخضـعأنعـالم ينبغـي  حريـة وسـائل اإلإن  2-

 .التنموية واالحتياجات االقتصادية للمجتمع

تعطـي وسـائل اإلعـالم أولويـة للثقافـة الوطنيـة واللغـة الوطنيـة يف  أنيجب   3- 

 .تقدمه محتوى ما

ومعلومـات   وسائل اإلعالم مدعوة يف إعطاء أولوية فـيام تقدمـه مـن أفكـارإن  4-

 .دول النامية األخرى القريبة جغرافيا وسياسيا وثقافيالتلك ال

الصـحفيني واإلعالميـني يف وسـائل االتصـال لهـم الحريـة يف جمـع وتوزيـع  إن  5-

 .واألخبار املعلومات

الرقابـة   للدولة الحق يف مراقبـة وتنفيـذ أنشـطة وسـائل اإلعـالم واسـتخدامإن  6-

 .خدمة لألهداف التنموية

 :الدميقراطيةنظرية املشاركة  .6

هذه النظرية أحدث إضافة لنظريات اإلعالم وأصعبها تحديدا، فقد برزت هذه  تعد

واقع الخربة العملية كاتجاه إيجايب نحو رضورة وجود أشكال جديدة يف تنظيم  النظرية من

 اإلعالم، فالنظرية قامت كرد فعل مضاد للطابع التجاري واالحتكاري لوسائل اإلعالم وسائل

 ة ملكية خاصة، كام أن هذه النظريـة قامـت ردا عـىل مركزيـة مؤسسـات اإلذاعـةاململوك

 العامة التـي قامـت عـىل معيـار املسـؤولية االجتامعيـة وتنـترش بشـكل خـاص يف الـدول

 .الرأساملية

النمـوذج  فالدول األوروبية التي اختارت نظـام اإلذاعـة العامـة بـديال عـن

 اـعـة العاـمـة ـعـىل تحـسـني األوـضـاعالتـجـاري األـمـرييك كاـنـت تتوـقـع ـقـدرة اإلذ

 االجتامعية واملامرسة العاجلة لإلعـالم، ولكـن املامرسـة الفعليـة لوسـائل اإلعـالم
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 إىل حالة من اإلحباط وخيبة األمل بسبب التوجه الصـفوي لـبعض مـنظامت اإلذاعـة أدت

املجتمـع  والتلفزيون العامة واستجابتها للضغوط السياسية واالقتصادية وملراكـز القـوى يف

 .كاألحزاب السياسية ورجال املال ورجال الفكر

عن معنى التحرر من وهم األحزاب والنظام " الدميقراطية املشاركة"ويعرب مصطلح 

املجتمعات الغربية والذي أصبح مسـيطرا عـىل السـاحة ومتجاهـل  الربملاين الدميقراطي يف

النظرية عـىل أفكـار معاديـة يف هذه املجتمعات، وتنطوي هذه   والقوى الضعيفةاألقليات

الذي يتسم بالتنظيم املعقد واملركزية الشديدة والذي فشل يف  لنظرية املجتمع الجامهريي

 . يف التعبري عن اهتامماتها ومشكالتهاواألقليات توفري فرص عاجلة لألفراد

فاشـلة بسـبب ) نظريـة الحريـة(الصـحافة الحـرة   نظريـةإنوترى هـذه النظريـة 

 نظرـيـة أنتفرغـهـا ـمـن محتواـهـا، وـتـرى  رات الـسـوق الـتـي تجردـهـا أوخـضـوعها العتـبـا

 ومـن منظـور نظريـة ،مبركزيـة الدولـة املسؤولية االجتامعية غـري مالمئـة بسـبب ارتباطهـا

اإلعالم مل مينـع ظهـور مؤسسـات إعالميـة  املشاركة الدميقراطية فإن التنظيم الذايت لوسائل

يف مهمتهـا وهـي تلبيـة االحتياجـات  ، وفشـلتمتارس سيطرتها من مراكز قوى يف املجتمع

 .لوسائل اإلعالم الناشئة من الخربة اليومية للمواطنني أو املتلقني

االحتياجـات واملصـالح واآلمـال  وهكذا فإن النقطة األساسية يف هـذه النظريـة تكمـن يف

 املناسـبة اختيـار وتقـديم املعلومـات للجمهور الذي يستقبل وسائل اإلعالم، وتركز النظرية عـىل

التفاعـل واملشـاركة عـىل نطـاق صـغري يف  وحق املواطن يف استخدام وسائل االتصـال مـن أجـل

سيطرة الحكومة عىل وسائل اإلعالم ولكنهـا  منطقته ومجتمعه، وترفض هذه النظرية املركزية أو

 املرسـل واملسـتقبل واالتصـال األفقـي الـذي يشـمل كـل  تشجع التعددية واملحلية والتفاعل بني
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التي تقـوم يف ظـل هـذه النظريـة سـوف تهـتم أكـرث  مسؤوليات املجتمع؛ ووسائل اإلعالم 

املبارشة من جمهورهـا، وتقـد فرصـا للمشـاركة عـىل  بالحياة االجتامعية وتخضع للسيطرة

 .عليها أسس يحددها الجمهور بدال من املسيطرين

 :وتتلخص األفكار األساسية لهذه النظرية يف النقاط التالية

 حق الوصول إىل وسائل اإلعالم واستخدامها واألقليات للمواطن الفرد والجامعات إن - 

 .الحق كذلك يف أن تخدمهم وسائل اإلعالم طبقا لالحتياجات التي يحددونها ولهم

  يكـون خاضـعا للسـيطرة املركزيـةأنتنظيم وسائل اإلعالم ومحتواها ال ينبغـي  إن - 

 .القومية

املـنظامت   اإلعالم أصال هو لخدمة جمهورها وليس من أجل سبب وجود وسائلإن - 

 .التي تصدرها هذه الوسائل أو املهنيني العاملني بوسائل اإلعالم

 .اإلعالمية  يكون لها وسائلهاأن الجامعات واملنظامت والتجمعات املحلية ينبغي إن  -

 مـن وسـائل فضلأ  وسائل اإلعالم صغرية الحجم والتي تتسم بالتفاعل واملشاركةإن  -

 .اإلعالم املهنية الضخمة التي ينساب مضمونها يف اتجاه واحد
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 املبحث الرابع 

 أسس التطوير اإلداري والتنظيمي

حقيـقـة التغـيـري، ـتـرى أن  ـهـيوًانطالـقـا ـمـن أن الحقيـقـة الثابـتـة يف ـهـذا الـكـون 

ًاملنظامت تتغري تلقائيا أو تخطيطيا ً . 

 . الصبا إىل الشباب إىل الشيخوخة إىل الكهولةالطفولة إىل  اإلنسان يتغري منف

والنهار، والطقس يتغري من الربيع إىل الصـيف إىل الخريـف  والزمان يتغري بني الليل

 . إىل الشتاء

 يتكيـف للتغيـري أو يوظـف. ينبغي أن يتهيأ اإلنسان والحيوان لهـا مظاهر وكل له

 .التغيري ملصالحه وحاجاته

يف مواجهة اإلنسـان   ة واملستقبلية هي العنرص الحاسم ولعل نظرية الحاجات اآلني

   .للتغيري يف ضوء تجارب املايض وأبحاث الحارض وتوقعات املستقبل

 ًوما كان اإلنسان هو أيضـا إال أحـد العنـارص الفاعلـة يف كيـان املنظمـة واكتشـاف

 .احتامالت التغيري والتغري فيها من اعتبارات النمو والبقاء

ففـي ضـوء املـوارد واإلمكانـات واالحتياجـات واعتبـارات  و والبقاءورصاع هذا النم

الخسارة، فإنه البد ممن التحسب بوعي متكامـل لعمليـة  املنافسة وتعظيم الربح وتقليص

  :مراحله األساسية وهي وسلوكيات التطوير التنظيمي يف

 :مراحل التطوير التنظيمي واإلداري

 .الدراسة التشخيصية  •

 .تطويروضع خطة ال  •

 .لقبول التطوير ورعايته التهيئة  •
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 .املتابعة التصحيحية  •

أساسية عن طبيعة كـل مرحلـة واألخـذ بأسـبابها ومقوماتهـا  ونورد فيام ييل ملحات

 .منها وصوالً إىل النتائج املأمولة

 :الدراسة التشخيصية: أوالً

ظـم العمـل ثـم محاور هي اإلنسان ثم ن تنطلق عملية التطوير التنظيمي من ثالثة

التشخيصـية التـي تهـدف إىل التطـوير  ومـن ثـم فـإن الدراسـة. معدات وتسهيالت العمل

الكتشـاف فـرص التطـوير ومواجهـة  التنظيمي البد أن تتعرف عـىل هـذه املحـاور الثالثـة

. بطبيـعـة الـحـال ـهـو اإلنـسـان أول ـهـذه املـحـاور. التغـيـريات وإـحـداث التغـيـري املطـلـوب

األـخـرى، إال أن ـهـذا ال يبـقـي   ـهـذا املـحـور ـتـرتبط باملـحـاورواكتـشـاف ـفـرص التـطـوير يف

 .ومرتبطة تشخيص كل محور عىل حدة وتشخيص املحاور الثالثة مجتمعة

 :التالية عملية تشخيص املحور الخاص باإلنسان يبدأ بطرح األسئلة

 ما هي األدوار واملسؤوليات التي ميارسها عضو املنظمة؟  •

 دوار واملسؤوليات بالغري؟ارتباط هذه األ ما هو  • 

 ومسؤوليات الفرد؟ ما هي طبيعة اشرتاك الغري يف دور  •

  ما هو املوقع التنظيمي بالنسبة للفرد؟  •

 الوحدة التنظيمية بالنسبة للتنظيم العام للمنظمة؟ ما هو موقع  •

وـمـا ـنـوع ـهـذه الـتـي يتطلبـهـا القـيـام بالعـمـل  ـمـا ـهـي املـعـدات والتـسـهيالت  •

 ؟التسهيالت

نظـم  معوقات برشية، ومعوقـات: ما هي املشاكل املعوقات التي تعرتض العمل  •

 .جراءات، أو معوقات ماديةوإ
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 :وضع خطة التطوير: ًثانيا

 :  هامعملية وضع خطة التطوير مبرحلتني متر

 .اكتشاف فرصة التطوير  -

 .وضع خطة التطوير  -

 . األهداف واإلمكانيات املتاحة يف ضوءويتم ذلك 

 .عليها ًن ذلك أيضا بطرح مجموعة من األسئلة واإلجابةويكو

 :هذه األسئلة تدور حول األبعاد اآلتيةو 

 للمنظمة؟ ما هي األهداف املعلنة  •

 املمكن؟ ما هي فرصة التطوير املتاحة العاجل منها واآلجل، املمكن منها وغري •

 .ما هي التكلفة املادية

 .كم الزمن املتاح 

 .حأين املكان املتا 

 .وغري املتاحة التسهيالت املادية املتاحةما هي  

 .نطاق الزمن املسموح بهالتنظيامت التي تحتاج إىل تعديل يف النظم وما هي  

 .هذه األسئلة تتناول استكشاف فرص التطوير

 :  وهيتحديد مكونات الخطةً  أما وضع خطة التطوير ذاتها فيتطلب أيضا

 .األفراد -1

 .التسهيالتعدات وامل -2
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 .النظم وتنظيامت -3

 .التكلفة  -4

 .الفرتة زمنية  -5

 . ًأساليب املراجعة وفقا لتوقيت الخطة  -6

 :وهي عىل أساس مبادئ خمسة ال ينبغي تجاوزهايتم كل هذا و

 .أن تكون الخطة محددة ومكتوبة ومعلنة وقابلة للمراجعة  •

 .تكون الخطة قابلة للتحقيق يف حدود التكاليف واإلمكانيات املتاحة أن  •

 .الخطة متامسكة ومرتابطة ومتجانسة وتؤدي إىل تحقيق الهدف منها أن تكون  •

الخطة قابلة للقياس يف ضوء وحدة إنتاج محددة مقارنة بوحدة تكلفة  أن تكون  •

 .محددة 

 .أن تكون ذات مساحة زمنية محددة  • 

 :التهيئة لقبول التطوير ورعايته  :ًثالثا

وتواجـه الخطـط عنـد التنفيـذ  .ه فرضية صحيحةتوضع الخطط لتقبل التنفيذ، هذ

التغيـري بطبعـه وإن كـان  مقاومة معلنة أو مكتوبة، هذه فرضية صحيحة فاإلنسان يقـاوم

اعتبارها التهيئة لهذه الخطة  هذه حقيقة أن عملية وضع الخطط البد أن تضع يف. يتوقعه

ن غريهـا ألن اإلنسـان بذلك مـ لضامن التنفيذ السليم، ولعل خطط التطوير التنظيمي أوىل

 .التنظيمي هو أحد األركان األساسية يف عمليات التطوير

أن  إن التغيري عملية ال ميكن تالفيها ومع ذلـك فـإن معظـم النـاس يجـدوا

بعض الناس تخىش من التغيري ألنـه قـد يرض مبصـالحها أو . التغيري عملية مزعجة

  هذا من وجهـة نظـر بعـض .يعني بالرضورة أنه سيؤدي إىل اليشء األفضل أنه ال
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السلوك العـام للمنظمـة فـإن الطـابع العـام للمنظمـة هـو امليـل إىل  الناس، أما من حيث 

الجامد ألن التغيري عادة يأيت معه املزيد من الجهد والحاجـة إىل مامرسـة  الروتني والتعقيد

إن مقاومـة ًبتكارية والتجديد وهذا يعني أيضا املزيد مـن الجهـد ومـع ذلـك فـاإل العملية

ًالذي تأيت به خطط التطوير التنظيمي لـيس سـيئا بـل قـد يكـون عنـد الـوعي بـه  التغيري

ًشيئا جيدا ومعالجته إن اإلنصات إىل شكاوى وهمـوم املقاومـة يـؤدي إىل تصـحيح الفهـم . ً

 بالتايل إىل الفعل الصحيح والنتيجة الصحيحة كام أن إبراز املشاكل مبعرفـة عنـارص ويؤدي

أهداف  يؤدي إىل معالجتها قبل وقوعها واستفحالها وهذا يؤدي بالتايل إىل تحقيقاملقاومة 

 .خطط التطوير التنظيمي

 :قواعد التطوير

التطـوير التنظيمـي ورعايتـه  ويف ضوء ما تقدم فإن عمليـة التهيئـة لتنفيـذ خطـط

 :ينبغي أن تقوم عىل القواعد األساسية التالية

  :التنوير بحكمة التغيري   1 •

العمـل وهـو  ال شك أن العنرص الفعال يف عملية التطوير التنظيمـي هـو مصـلحةف

 . نقطة االلتقاء بني العامل واملؤسسة أو املنظمة

البقاء والنمو، واملنظمة تريـد مـن العامـل الـوالء وااللتـزام  العامل يريد للمنظمةف

 . مبصلحة العمل

 . يًيكون ذلك واضحا يف عملية التطوير التنظيم البد أنف

هي أساس التهيئة لقبول خطـة التطـوير  الحكمة من التطوير ومتطلباته وأهدافهو

 .ورعاية التنفيذ
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  :املشاركة  2 •

أصـحاب العالقـة وأطـراف الفعـل يف عمليـة وضـع الخطـط هـو  إن مبدأ مشـاركة

رعاية التنفيذ واملشاركة هنا تعنـي االشـرتاك واملسـاهمة  الضامن األكرب لتهيئة الجميع نحو

 .التنظيمي وتحديد األولويات ووضع خطط التنفيذ  اكتشاف فرص التطويريف

  :االتصال الفعال  3•

 .ًاالتصال أبعادا قد تبدوا متنوعة وهي يف الحقيقة متشابكة ومتكاملة يأخذ مفهوم

 .Flow of Information  بتدفق املعلومات  قد يرمز لها

 . On-line Information واملعلومات عىل خطوط العمل

 . Management Information System ونظم معلومات اإلدارة

 .  البرصيةيم وشبكة االتصاالت السمعية وونظم العرض والتقد ونظم التقارير

والتسهيالت تؤكد بشدة عىل عمليـة االتصـال وأهميتهـا، وتتطلـب  كل هذه النظم

م وتأكيـد تـوفري التطـوير الـوظيفي األخـذ بكافـة هـذه الـنظ عملية تنفيذ ورعاية خطـط

 عمليـة االتصـال ودينامكيـة، Accessibility to Information  الحصـول عـىل املعلومـة

 .روتينية بحيث تتم بصفة روتينية وغري

 : التدريب  4•

التطـوير  يساعد التدريب عىل قبول التطوير ورعايـة تنفيـذ أو متابعـةو

 ات أو مهارات أووهو عبارة عن إدخال تغيريات يف مفهوم أو مواقف أو معلوم
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معـدات  أو إدخال تغيريات يف/ أو تغيريات يف النظم والتنظيامت و/سلوك املوارد البرشية و

 . وتسهيالت العمل

إىل قبول التغيـري  وكل محور من هذه املحاور الثالثة يعرب عن احتياج تدريجي ميهد

 .ويدرب عىل التنفيذ

 :املتابعة التصحيحية: ًرابعا

خطة عمل التطوير التنظيمي للمتابعة ويفضل أن يشرتك يف املتابعة تكتمل بنود  ال

وهنـاك طـرق يف املتابعـة . داخل املنظمة وعنرص استشاري من خـارج املنظمـة عنرص من

ًأو نوعيـا واكتشـاف / ًاملقابلـة وتقـارير املتابعـة وأسـلوب حرص نتـائج كميـا و تعتمد عىل

ام كانت عملية املتابعـة ممكنـة وخاضـعة وكلام كانت األهداف محددة بدقة كل .األخطاء

 .للقياس

ام طوير عىل أسس املتابعـة، وهـي كـجميع األحوال يفضل أن تشتمل خطة الت ويف

  :ييل

 : متابعة أداء املوارد البرشية  •

دوران العمل ومعدالت  وذلك من خالل معدالت األداء ومعدالت الغياب ومعدالت

 .اإلصابة ومؤرشات الشكاوي

 :واملعدات  أداء التسهيالتمتابعة  •

الوحدة،   وذلك من خالل قياس حجم اإلنتاج وما طرأ عليه من تغيريات مثل تكلفة

 .املرتجع، حركة املخزون معدل التالف و
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 : والتنظيامت معدل أداء النظم  •

املشـكالت  وذلك من خالل كفاءة وفعالية وتكلفة االتصال، تدفق املعلومـات، حـل

 .الخ… واتخاذ القرارات

إدارة األعامل وبنـاء   التطوير التنظيمي رضورة من رضوراتًوأخريا ميكننا القول بأن

 . ومنو املنظامت

مراحل أساسية أربعـة هـي الدراسـة  ومتر عملية التطوير التنظيمي ألي مؤسسة يف

ًالتطوير ورعايته تنفيذا ومتابعة، أم التشخيصية، ثم وضع خطة التقرير، ثم التهيئة لقبول ا ً

 . وإجراء املتابعة التصحيحية  املرحلة الرابعة فهي مرحلة قياس النتائج

وتتكامـل بحيـث تـؤدي يف  ًولكل مرحلة أساليبها وهـي جميعـا تـرتابط فـيام بينهـا

والنمـو، ومواجهـة  النهايـة إىل تحقيـق األهـداف املحـددة لعمليـة التطـوير وهـي البقـاء

التنظيمي عـىل املـدى  لة، من أجل صحة التطويرالتغريات الطارئة، وإدخال التغريات املأمو

 . القريب واملدى البعيد
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 املبحث الخامس

 طرق واسرتاتيجيات األداء الوظيفي واإلداري الفعال يف املنظامت

 :األداء الوظيفي

 فهـو الوسـيلة الوحيـدة ،تناول الكثري مـن البـاحثني مفهـوم األداء ألهميتـه البالغـة

نظامت حـيـث تـهـتم اـملـنظامت دامـئـا برـفـع مـسـتوى األداء لتحقـيـق أـهـداف العـمـل يف اـملـ

وتحسني كفاية العاملني فيها لتحقيق أعىل درجـة مـن اإلنتاجيـة والجـودة يف األداء وبأقـل 

 ويف ظل الظروف الراهنة فأن الحاجة إىل تطوير وتحسـني األداء وكفايـة ،التكاليف املمكنة

اجـة ملحـة ورضوريـة لتنـوع حاجـات اإلنتاجية للعاملني بطريقة مقننة ومنظمة أصبح ح

وأهداف اإلنسان واختالفها وتقاطعها أحيانا مع حاجات وأهداف املنظامت التـي يعملـون 

 . فاملنظامت أصبحت توجه تحديات داخلية وخارجية متعددة،بها

 فعىل الصعيد الـداخيل أصـبحت الحاجـة ملحـة إىل التغيـري والتطـوير يف فلسـفلة 

ها بل وأهدافها العامة للتاميش وتلبي حاجات العاملني ومتـنحهم املنظامت ورؤيتها وهياكل

املزيد من االستقرار النفيس واملادي يف سبيل الحصول عىل املزيـد مـن اإلنتاجيـة وتحسـني 

باإلضـافة إىل التغيـريات يف  ،أداء العاملني وضـامن والءهـم للمـنظامت التـي يعملـون بهـا

كمحرك قوي يف املنظامت وزيادة شدة املنافسة بني تكوين املوارد البرشية ونظرتها لنفسها 

 .املنظامت للحصول عىل املوارد البرشية املتميزة

أما عىل الصعيد الخارجي فإن التطور الهائل يف البيئة الخارجية التي تعـيش 

وتعمل فيها املنظامت والذي بـدوره كـان لـه التـأثري العميـق والقـوي عـىل حيـاة 

 جتمعات مبا فيه من تغيـري جـذري شـمل أمنـاط التفكـري األفراد واملنظامت بل وامل
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ـيم واإلدارة يف اـملـنظامت ـنهم ،والتعـل ـيام بـي ـة املنافـسـة ـف ـا وـجـود املنافـسـني ورشاـس ً وايـض

 يجعل مـن املـنظامت تبحـث ،ورضاوتها عىل مستوى عاملي بدون حدود أو قيود جغرافية

قيق أفضل إنتاجية ورفع مستويات يف أفضل السبل الستثامر مواردها املادية والبرشية وتح

 . أداء العاملني إىل الحد األعىل بشتى الطرق والوسائل

 :مفهوم األداء

ًيعترب مفهوم األداء من املفاهيم التي نالت نصـيبا وافـرا مـن االهـتامم والبحـث يف  ً

 وذلـك ألهميـة ،الدراسات اإلدارية بشكل عـام وبدراسـات املـوارد البرشيـة بشـكل خـاص

 .ىل مستوى الفرد واملنظمة ولتداخل املؤثرات التي تؤثر عىل األداء وتنوعهااملفهوم ع

يقصد مبفهوم األداء املخرجات واألهـداف التـي تسـعى املنظمـة إىل تحقيقهـا عـن 

 ، ولذا فهو مفهوم يعكس كًل من األهداف والوسائل الالزمة لتحقيقهـا،طريق العاملني فيها

 وبني األهداف التـي تسـعى إىل تحقيقهـا املـنظامت أي أنه مفهوم يربط بني أوجه النشاط

 :Hamady،2001(عن طريق مهام وواجبـات يقـوم بهـا العـاملني داخـل تلـك املـنظامت 

216.( 

األداء بأنه العملية التي يتعـرف مـن خاللهـا عـىل أداء ) 313 :1988(ويعرف مرشد 

 . بنجاحالفرد ملهامه وقدراته عىل األداء والخصائص الالزمة لتأدية العمل

األداء بأنه النتائج العملية التي تنتج من الفعاليات )96: 2001(بينام يعرف الدحلة 

 .واإلنجازات أو ما يقوم به األفراد من أعامل داخل املنظمة
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األداء بأنه املسـئوليات والواجبـات والنشـطة واملهـام ) 160: 1994(وعرف البابطني 

يـه القيـام بـه عـىل الوجـه املطلـوب يف ضـوء التي يتكون منها عمل الفرد الـذي يجـب عل

 .معدالت يف استطاعة العامل الكفء املدرب القيام بها

 السلوك ذلك وأن املوظف، لسلوك تفاعل بأنه األداء ( Andrewd ) وعرف أندرود

 ).24 : 1996 باجابر،(وقدرات املوظف يف املنظمة  جهد يتحدد بتفاعل

 الخاصة بـالتنظيم املدخالت تحويل عىل دارةاإل قدرة بأنه األداء غيث يعرف كذلك

 .) 153 :1990،غيث( ممكنة تكلفة وبأقل محددة مبواصفات املنتجات من عدد إىل

 عنـد قيامـه املوظف يحققه الذي الناتج بأنه األداء ( Haynes ) هاينز عرفت كام

 .) 13 :1417 املايض،( يف املنظمة  األعامل من عمل بأي

التـي يشـغلها يف  الوظيفـة أهـداف تحقق عىل املوظف قدرة بأنه األداء يعرف كام

 .)8: 1996 منشة، آل(املنظمة 

 تكلفـه ومسؤولياته التي ألعامله املوظف تنفيذ بأنه الوظيفي ألداء ا يعرف وكذلك

 يف املوظـف التـي يحققهـا النتـائج ويعنـي ،بهـا وظيفته ترتبط التي الجهة أو املنظمة بها

 .)12-11: 1996 هالل،(املنظمة 

 اإليجـايب األداء فإن وبالتايل للسلوك املحددة النتائج إىل كذلك ويشري مفهوم األداء

غـري  النتـائج هـو السـلبي األداء فـإن ويف املقابـل للسـلوك املحـددة املرغوبـة هو النتـائج

 .) 275 :1414 الربعي وآخرون،(للسلوك  املحددة املرغوبة

 ). 12: 1990 سليامن،(والكفاءة  بالفعالية ًأحيانا األداء عن ويعرب
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 أعـامل مدير مـن أو موظف به يقوم ما عن عبارة بأنه اإلداري األداء ًأيضا ويعرف

 عامـل وجـد بيـنهام وإن ألخـرى وظيفـة مـن ويختلـف معينـة، بوظيفة مرتبطة وأنشطة

 ). 49 :1994 مجرب،( مشرتك

 التـي يتكـون املختلفـة امواملهـ باألنشطة الفرد قيام بأنه للعمل الفرد أداء ويعرف

 .) 25 :1986 ،عاشور(عمله  منها

 أو الهـدف املهمـة إنجـاز مـن الفـرد ميكن نشاط بأنه الوظيفي األداء املري ويعرف

 املتاحـة املعقول للمـوارد لالستخدام العادية القيود عىل ذلك ويتوقف بنجاح له املخصص

 .) 213 1995 ،املري(

 ،ًأنه التفاعل بني السلوك واإلنجاز مرتبطـا بالنتـائجاألداء ب) 25: 2003(وعرف الدرة 

 وهـو املحـور األسـايس وموضـوع التحسـني ً،وأنه كل ذلك السلوك واإلنجـاز والنتـائج معـا

 .والتنمية يف املنظامت

 ال ويقـول بأنـه األداء مصـطلح إىل ( Thomas Gilbert ) جيلـربت ثومـاس ويشري

 مـن األفـراد به ما يقوم هو السلوك أن ذلك داء،واأل اإلنجاز وبني السلوك بني الخلط يجوز

 أن بعـد نتـائج أو أثـر يبقـى مـن مـا فهـو اإلنجاز أما بها، يعملون التي املنظمة يف أعامل

 بـني التفاعـل فهـو األداء أمـا أو النتائج، نتاج أو مخرج أنه أي العمل، ن ع األفراد يتوقف

 .) 4-3:،1998 درة(ًمعا تحققت يوالنتائج الت السلوك مجموع إنه واإلنجاز، السلوك

والفاعليـة  الكفـاءة معيـاري إىل إضـافة أخـرى معايري يتضمن األداء ومفهوم

 أن عـن العمـل حيـث والتأخري والغياب والحوادث دوران املوظفني معدالت :مثل

 تقليـل يف أداؤه يسـهم وكذلك ،عالية إنتاجيته تكون الذي الجيد هو العامل الفرد

 أن القـول ميكـن لذلك حوادثه، وقلة العمل يف كاالنتظام  بالعملاملرتبطة املشاكل

 كفاءة و بفاعلية العمل أداء حيث من املتغريات من مجموعة املريض يتضمن األداء
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عبـاس ( العمـل يف سـلوكه عـن الناجمـة والسـلبيات واملعوقـات املشاكل من حد أدىن مع 

 ). 1999:242 وآخرون،

 فـريى أن ،حسب نتائج السلوك الذي رافق ذلـك األداءاألداء ب) Fred(فيام عرف    

 بيـنام نتـائج السـلوك هـي ، والسلوك هو نشـاط وفعاليـة فرديـة،األداء هو نتيجة السلوك

يف ـحـني ـفـرق . التغـيـريات الـتـي تحـصـل يف البيـئـة املحيـطـة ـبـالفرد بـسـبب ذـلـك الـسـلوك

)Tomas (فعـرف السـلوك ، واألداء،ز واإلنجا،عند تناوله ملفهوم األداء بني كًل من السلوك 

 كعقـد االجتامعـات وأداء ،بأنه ما يقوم به األفراد من أعامل يف املنظمة التي يعملـون بهـا

النشاطات واملهامت املكلفني بها وجميع األعامل التـي ميارسـونها يف سـبيل انجـاز األعـامل 

 ،فـراد عـن العمـل وعرف اإلنجاز بأنه ما يبقى من أثر أو نتائج بعد توقـف األ،املوكلة لهم

 ، وعرف األداء بأنه التفاعل بني السلوك واإلنجـاز،كاملخرجات النهائية ألعاملهم ونشاطاتهم

 فهـو لـيس السـلوك وحـدة أو اإلنجـاز وحـدة بـل هـو ً،فهم مجموع السلوك والنتائج معا

 ).96: 1994 ،البابطني(ً تكاملهام معا

هـي  غايـة لتحقيـق وسـيله هـو وإمنا ذاته حد يف هدفا ليس األداء أنويجب أن نشري إىل 

 وهـو ،يف املنظمـة التخطـيط مراحـل لكافه العملية الرتجمة انه عىل األداء إىل ينظر ولهذا النتائج

 بعـد وظيفـة يـأيت حيـث لـإلدارة الوظـائف األساسـية بـني األهمية يف الثانية الدرجة يحتل بذلك

 ال تستطيع قد أنها وتنظم إال تخطط نأ عامه مؤسسه أو حكوميه منشاة ألي ميكن فمثال التنظيم

 رسـمتها بشـكل صـحيح والسياسـات التـي الخطـط تطبـق مـا مل نتـائج إيـه تحقـق أن بالرضورة

 الدراسـة هـذه  وألغـراض، فهـي ال تسـتطيع ضـامن حسـن األداء، ومن قوم بذلك هم املـوظفني
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 تحقيـق أجـل مـن املنظمـة داخـل يبذله املوظف الذي الجهد أنه عىل لألداء النظر سيتم 

 .معني هدف

 وذلك ألن الخلط بني هذين املفهـومني ،ويفرق الباحثني بني كًل من السلوك واألداء

سيؤدي إىل الوقع يف عدة أخطاء أو لبس يف الفهم الصحيح للمفهومني وبالتايل التـأثري عـىل 

 : ومن هذه األخطاء،العملية اإلنتاجية للمنظمة ككل

ً واحدا يؤدي إىل اعتبار مواصفات السـلوك هـي نفسـها ًأن اعتبار املفهومني مفهوما

 وهكذا تكون ، وهذا يقود إىل وضع معايري للسلوك باعتبارها معايري لألداء،مواصفات الداء

والخطأ الثاين هو فرض معايري األداء عىل الفعاليات بـدالً . نتيجة تطبيق املعايري غري واقعية

 ).98 :2001،الدحلة(من حصيلة هذه الفعاليات 

إن األداء يشري إىل تحقيق وإمتام املهام املكونة لوظيفة الفرد وهـو يعكـس الكيفيـة 

 ، وينبغـي التمييـز بـني األداء والجهـد املبـذول،التي يحقق بهـا الفـرد متطلبـات الوظيفـة

 أما األداء فإنـه يقـاس عـىل أسـاس النتـائج التـي حققهـا ،فالجهد يشري إىل الطاقة املبذولة

ًلب قد يكون مجتهد ويبذل جهدا كبريا يف االستعداد لالمتحـان ولكنـه يحصـل  فالطا،الفرد ً

 فيكـون بهـذه الحالـة الجهـد املبـذول عـايل بيـنام األداء مـنخفض ،عىل درجات منخفضـة

 ).209: 2000 ،محمد(

لتحليل وتفسري أداء األفراد فأنـه ) 119: 2003،الدرة(وبحسب النموذج الذي قدمه 

 : مثل،هو نتاج عوامل متداخلةيرى أن ألداء الفعال 

 كفاية املوظف واملهارات والقدرات التي يتميز بها. 

 وخطـوط السـلطة ، مثل الهيكل التنظيمي،البيئة التنظيمية الداخلية للمنظمة 

 . ونظام االتصاالت، ونظام الحوافز والرتقيات،واملسئولية
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 ن املوظـف كالواجبات واملسئوليات والتوقعـات املطلوبـة مـ،متطلبات العمل، 

 .وطرق وأساليب وأدوات العمل املستخدمة يف املنظمة

 البيئة الخارجية واملؤثرات الخارجية التي تؤثر عىل املنظمة. 

 :عنارص األداء

تتنوع العنارص املرتبطة باألداء والتي يفرتض بالعاملني معرفتها والتمكن منها بشكل 

 : ويشري كثري من الباحثني إىل أن أهمها ماييل،جيد

 وتشمل املعارف واملهارات الفنية والخلفية العامة : املعرفة مبتطلبات الوظيفة

 .عن الوظيفة واملجاالت املرتبطة بها

 أي مقـدار العمـل الـذي يسـتطيع املوظـف إنجـازه يف : كمية العمـل املنجـز

 .الظروف العادية ومقدار رسعة هذا اإلنجاز

 والقـدرة عـىل تحمـل ،لعمـلوتشـمل الجديـة والتفـاين يف ا: املثابرة والوثوق 

 ومـدى حاجـة املوظـف لإلرشـاد ، وإنجازه يف الوقت املحدد،مسئولية العمل

؛ عبـد 21: 1994 ،آل الشـيخ(والتوجيه من قبل املرشفني وتقييم نتائج عملـة 

  ).18: 1979 ،الـلـه

 : العوامل املؤثرة عىل األداء

 : ما ييل،من أهم العوامل املؤثرة عىل األداء

  هداف املحددةغياب األ : 

 ومـعـدالت اإلنـتـاج ، فاملنظـمـة الـتـي ال متتـلـك خـطـط تفـصـيلية لعملـهـا وأـهـدافها

 لن تستطيع قياس ما تحقق من إنجاز أو محاسبة موظفيهـا عـىل مسـتوى ،املطلوب أدائها

 فال متلك املنظمة معايري أو مؤرشات لإلنتاج ،ًأدائهم لعدم وجود معيار محدد مسبقا لذلك

(  فعندها يتساوى املوظف ذو األداء الجيد مع املوظف ذو الـداء الضـعيف ،دواألداء الجي

 ).67: 2003 ،العامج
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  عدم املشاركة يف اإلدارة : 

إن ـعـدم مـشـاركة الـعـاملني يف املـسـتويات اإلدارـيـة املختلـفـة يف التخـطـيط وـصـنع 

 ،الـدنياالقرارات يساهم يف وجـود فجـوة بـني القيـادة اإلداريـة واملـوظفني يف املسـتويات 

 ،وبالتايل يؤدي إىل ضعف الشعور باملسئولية والعمل الجامعـي لتحقيـق أهـداف املنظمـة

وهذا يؤدي إىل تدين مستوى األداء لدى هـؤالء املـوظفني لشـعورهم بـأنهم مل يشـاركوا يف 

 وقـد ،وضع األهداف املطلوب إنجازهـا أو يف الحلـول للمشـاكل التـي يواجهونهـا يف األداء

 ). 398: 1997 ،محمود(م مهمشني يف املنظمة يعتربون أنفسه

 أختالف مستويات األداء: 

من العوامل املؤثرة عىل أداء املوظفني عدم نجاح األساليب اإلدارية التي تربط بـني 

 فكلـام أرتـبط مسـتوى أداء ،معدالت األداء واملردود املادي واملعنوي الذي يحصلون عليـة

ز التي يحصل عليها كلام كانت عوامـل التحفيـز غـري املوظف بالرتقيات والعالوات والحواف

ً وهذا يتطلب نظاما متميزا لتقييم أداء املوظفني ليتم التمييـز الفعـيل بـني ،مؤثر بالعاملني ً

املوظف املجتهد ذو األداء العايل واملوظف املجتهد ذو األداء املتوسـط واملوظـف الكسـول 

 ). 400: 1997 ،محمود(واملوظف غري املنتج 

 كالت الرضا الوظيفيمش: 

 فعدم الرضا الوظيفي ،فالرضا الوظيفي من العوامل األساسية املؤثر عىل مستوى األداء للموظفني

 والرضا الوظيفي يتأثر بعدد كبري من العوامل التنظيمية ،أو انخفاضه يؤدي إىل أداء ضعيف وإنتاجية أقل

ـف ـ،والشخصــية للموـظ ـة كالســن واملؤـه ـل االجتامعـي ـل العواـم ـادات  مـث ـنس والـع ـي والـج  ل التعليـم
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(  والعوامل التنظيمية كاملسئوليات والوجبات ونظام الرتقيات والحوافز يف املنظمة،والتقاليد

 )67: 2003 ،العامج

 التسيب اإلداري: 

فالتسيب اإلداري يف املنظمة يعني ضياع ساعات العمل يف أمور غري منتجة بـل قـد 

 وقـد ينشـأ التسـيب اإلداري نتيجـة ،وظفني اآلخرينتكون مؤثرة بشكل سلبي عىل أداء امل

: 2003 ،العـامج(  أو للثقافـة التنظيميـة السـائدة يف املنظمـة ،ألسلوب القيادة أو األرشاف

68.( 

 :عنارص إدارة األداء

إدارة األداء عبارة عن عملية تواصل مستمر بني املوظـف واملرشف املبـارش وعبـارة 

مـل املنجـز واألنشـطة التـي يقـوم بهـا املوظـف وبـني عن تغذية عكسية مبارشة عـن الع

 تهدف إىل الوصول  إىل فهم واضح لألعامل التي يجب إنجازها وتتم ،املرشف لهذا املوظف

إدارة ) 176: 2006(ويعـرف زايـد . بصورة تعاونيـة وتشـارك فعـال بـني املوظـف واملرشف

 بـأن الجهـود التـي يبـذلها األداء بأنه الوسيلة التـي يضـمن مـن خاللهـا املـدير أو املرشف

 .العاملون والنتائج التي يحققونها تحقق أهداف املنظمة

 : وهي،وميكن تحديد ثالثة عنارص أو أجزاء لعملية إدارة األداء

 حيث يجب تحديد جوانب األداء الوظيفي التـي تخـدم وتحقـق : تحديد األداء

 الوظـائف يف بدايـة  وميكن أن يتم ذلك من خالل عملية تحليـل ووصـف،أهداف املنظمة

 .وضع الهيكل التنظيمي للمنظمة

 ـيم األداء ـق األداء : تقـي ـن تحـق ـد ـم ـه للتأـك ـاس األداء وتقييـم ـة قـي ـي عملـي وـه

 .املستهدف
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 ويقصد بها تزويد العاملني بنتائج أعاملهم سواء كانت : التغذية العكسية لألداء

وير وتعـديل السـلوك  والعمـل عـىل تطـ، من خالل جلسات تقييم األداء،سلبية أو إيجابية

 ).8:  د ت ،الخزامي(الوظيفي مبا يتامىش مع أهداف املنظمة 

 : وهي ما ييل،وتهدف عملية إدارة األداء إىل ثالث أهداف رئيسيه أساسية

 حـيـث ـيـتم اـلـربط ـبـني أداء الـعـاملني وأـهـداف املنظـمـة : أـهـداف إـسـرتاتيجية

ص العاملني القـادرين عـىل وضـع اإلسرتاتيجية وتحديد النتائج والسلوكيات وتحديد خصائ

 .االسرتاتيجيات موضع التنفيذ

 حـيـث تعتـمـد اـملـنظامت ـعـىل املعلوـمـات الناتـجـة ـعـن إدارة : أـهـداف إدارـيـة

 ،وتقييم األداء التخاذ العديد من القرارات اإلدارية لتحسـني وحفـز أداء املـوظفني لألفضـل

 .كالحوافز والرتقيات أو اإلنذار والخصم

  واملقصود بذلك تنمية مهارات ومعارف وقدرات العاملني ورفـع : أهداف تنموية

 وتحديـد جوانـب ،مستوى أدائهم وتحديد جوانـب القصـور يف األداء الـوظيفي ومعالجتـه

 والتعرف عىل األسـباب التـي أدت إىل ،القوة يف األداء الوظيفي وتحسينه لألفضل ومكافئته

 ).181: 2006 ،زايد (القصور أو القوة يف األداء ومعالجتها من األساس

أن إدارة األداء حتى تكون ناجحة يفرتض بها أن تقدم عنـارص ) روبرت باكال(ويرى 

 : وتكون كام ييل،أو معلومات للمنظمة

  وسيلة لتنسـيق العمـل بحيـث يسـري نحـو تحقيـق أهـداف وغايـات املنظمـة

 .ًواملوظفني عىل حد سواء
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 ول دون زيادة فعالية املنظمة طريقة للتعرف عىل املشكالت والعوائق التي تح

 .يف تحقيق أهدافها

  طريقة لتوثيق مشكالت األداء التي متر بها املنظمة للمساعدة يف وضع األنظمة

 .والقوانني التي تحول دون تكرار األخطاء واملشكالت يف املستقبل

   تقدم املعلومات الالزمة عند إتخاذ القرارات اإلدارية الخاصة بالرتقيـات وتقـديم

 .لحوافز وتطوير األداء للموظفنيا

   وسيلة لتنسيق أعامل جميع املـوظفني الـذين يتبعـون أو تحـت إدارة مرشف أو

 .مسئول واحد أو يف إدارة واحدة

  وسلية توفري تغذية عكسية منظمة وموثقة عن املوظفني للمرشفني واملدراء. 

 وسيلة لتخطيط فعاليات تطوير وتدريب املوظفني. 

 ـسـاعد اـملـدراء واملرشـفـني للحيلوـلـة دون الوـقـوع أو تـكـرار تـقـدم معلوـمـات ت

 ).49: 1999 ،باكال( املشكالت واألخطاء 

ويجب أن نشري إىل أن هناك فرق جوهري بني عملية تقييم األداء وبني عملية إدارة 

 وهـو مجـرد خطـوة يف مـنهج ، فعملية تقييم األداء تعترب جزء من نظام إدارة األداء،األداء

 وعملية إدارة األداء تهدف إىل التوصل إىل فهم ،داء وتقدم املعلومات لإلدارة األداءإدارة األ

 :واضح بخصوص كًل من ما ييل

 واجبات العمل األساسية التي يتوقع من املوظف أدائها. 

 كيف يسهم عمل املوظف يف تحقيق أهداف املنظمة. 

 ماذا يعني إتقان العمل بعبارات محددة. 
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  ـف ســيعمل املوظــف ـىل األداء الحــايل للموظــف كـي واملرشف للمحافظــة ـع

 .وتحسينه وتطويره لألفضل

 كيف سيتم تقييم أداء العمل. 

  26: 1999 ،باكال(ما هي العقبات التي تعرتض األداء وكيفية التغلب عليها .( 

أن ادوار املديرين واملرشفـني تـدعوهم إىل محاولـة إدارة ) 9: د ت (ويرى الخزامي 

ت ـسـلطتهم الوظيفـيـة يف الهيـكـل التنظيـمـي يـشـكل فـعـال وباـسـتخدام أداء الـعـاملني تـحـ

 ،الوسائل واإلمكانيات التي توفرها لهم عمليات التقيـيم إلدارة أداء العـاملني نحـو األفضـل

والبد قبل ذلك من تحديـد السـلوك والنتـائج املطلوبـة مـن كـل عضـو يف املنظمـة سـواء 

يف مهـام وواجبـات الرؤسـاء إذا لـزم األمـر أو  وإعـادة توصـ،العاملني أو املرشفني واملدراء

 .توصيف وظائف العاملني مبا يحقق أهداف املنظمة بشكل أفضل

 :واإلدارة األداء نظريات

 وجـه انتبـاه قـد اإلنتاجيـة العمليـة يف الفـرد به يقوم الذي الكبري الدور إدراك إن

 واألفـراد بـني األداء قـةالعال تـفرس التـي النظريـات من عدد بلورة إىل والباحثني الدارسني

 األداء تـفرس نظريـات اإلدارة  التـي يـيل نسـتعرض بعـض وفـيام. والتنظـيم والجامعـات

 وهـي يف النهايـة تسـعى لزيـادة ،مكوناتها وتحلل الوظيفي من خالل تفسري عملية اإلدارة

 .وتحسني مستوى األداء عند العاملني وأن اختلفت الطرق والوسائل املستخدمة يف ذلك

 :العلمية اإلدارة يةنظر

 العلميـة، اإلدارة نظريـة ممـثيل أبرز من ( F.Taylor ) تايلور فردريك يعترب

 وجـد كـام ،اإلنتاجيـة طـاقتهم عـن يقـل ًإنتاجـا ينتجـون العـامل أن الحـظ وقـد
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 لـيس وأنـه ،للعـامل املتوقـع اليـومي والناتج لإلنتاج ومحدد واحد معيار ليس هناك أنه  

 هـذه ركـزت وقـد). 27 : 1995 ،العـدييل(واإلنتاج  األجور بني وثابتة واضحة هناك عالقة

 معيـار تحديـد طريـق ذلك عن وتم ،اإلنتاجية رفع وسائل وطرق عىل مجهوداها النظرية

 ،والحركـة الوقت دراسة عىل أساس مبنى العلمي املعيار وهذا العامل، إنتاج ملعدل علمي

 طريقة أنسب عىل تدريبهم ورضورة للعاملنيالعلمي  االختيار برضورة النظرية أوصت كام

 الـبرشي العـنرص اعتربت حيث ،اإلنتاج وجدولة وسائل لتخطيط قدمت وقد ،العمل ألداء

 رضورة عـىل وأكـدت خـام، ومواد وأموال آالت من املنظمة يف موارد متاحة أي مثل مثله

 ).19-18 : 1982بدر. (اإلنتاجية رفع أجل من العنرص يف هذا التحكم

 :اإلداري التقسيم ظريةن

 عـىل هـذه النظريـة وتركز ،( H.Fayol ) فايول هرني النظرية هذه رواد أبرز من

 متخصصـة تنهض بأنشطة وأقسام إدارات إىل مقسم ككل الرسمي التنظيمي الهيكل إبراز

 اإلداري التسـلل ًأيضـا هيكـل وتـربز . التكاليف وخفض اإلنتاجية الكفاءة زيادة يحقق مبا

 لقـد).   23: 1984هاشم،(عملية التفويض نتيجة أسفل إىل أعىل من السلطة فقتتد حيث

 : هـي رئيسية ست مجموعات إىل يقسم أن ميكن األعامل إدارة يف النشاط أن فايول وجد

 محاسبية نشاطات – أمنية  نشاطات– مالية نشاطات – تجارية نشاطات – فنية نشاطات

هـذه  أهـم باعتبـاره اإلداريـة األنشـطة عىل راستهد يف فايول ركز  وقد.إدارية نشاطات –

 - التنسـيق - التوجيـه -  التنظـيم–التخطـيط  : هي عنارص خمسة إىل وقسمها ،األنشطة

 مشـاهداته إليها نتيجـة توصل التي اإلدارة مبادئ من مبدأ عرش أربعة وضع كام . الرقابة

 وهـذه عليهـا وسـار لتـزم بهـاا مـا إذا لـدوره املدير أداء حسن تضمن أنها ًمؤكدا وخرباته

  :هي املبادئ
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  وحـدة األمـر وحـدة – العمل يف االنضباط – واملسؤولية السلطة – العمل  تقسيم

 – املركزيـة  املكافـآت – الفـرد مصـلحة عـىل املنظمـة مصـلحة تغليـب – االتجـاه

 العمل – واملبادأة االبتكارالوظيفي االستقرار – املساواة – النظام – الهرمي التسلسل

 ).9-8: 1990 النمر، ( الفريق بروح

 :البريوقراطية النظرية

 حيـثMax (Weber(ويـرب  مـاكس األملـاين االجتامع عامل إىل النظرية هذه تنسب

 بتحليـل فقد قـام بها، أسهم التي الدراسات أهم من السلطة بهياكل الخاصة نظريته تعد

 وكانـت تلـك التنظـيامت، داخـل السـلطة خطـوط انسياب وأساليب التنظيامت من كثري

 التـي األوامـر األفـراد ملـاذا يطيـع توضـح التي األساسية اهتامماته نطاق يف تدور دراسته

 إليهم تنساب التي للتعليامت األعامل وفًقا بأداء العاملني األفراد يقوم وملاذا إليهم؟ تصدر

 األفـراد أن يـدفع مـن دالقائـ متكـن التي واملواصفات القوة بني الفرق بإيضاح فيرب  وقام.

 رغبتهم عن بغض النظر تعليامت من يصدره فيام طاعته إىل معه يعملون الذين العاملني

 التـي املراكـز خـالل تنسـاب مـن التي السلطة مفهوم بتوضيح كذلك واهتم مقاومتها، يف

 ،تنفيـذها عـىل واختيـار العاملني طواعية األفراد يقبل بحيث التنظيامت تلك داخل توجد

 وقسـمها التنظـيامت تلـك داخـل ملامرسة السلطة الرشعية إكساب أسلوب كذلك وضحوأ

 القانونيـة السـلطة – التقليديـة  السـلطة– البطوليـة السـلطة( : هـي أقسـام ثالثـة عـىل

 ). 157- 1985:156 محمود،) (الرشيدة

اهتاممـه  بقـدر اإلنتاجيـة بزيـادة يهـتم ال البريوقراطـي النمـوذج هـذا ونجـد أن

 مـع إهـامل السـلوكية للنـواحي اعتبار دون األفراد عالقات تحكم التي الشكلية واحيبالن

 وتحسني ملفهوم اإلنتاجية بالنسبة أهميته الحديثة النظريات أثبتت الذي اإلنساين الجانب

 ).30:1403 وآخرون، عامر(األداء
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 :اإلنسانية العالقات نظرية

 يف اإلنسـانية واالجتامعيـة بالجوانـب ماالهتام عىل اإلنسانية العالقات نظرية تركز

 ظـل إنتـاج يف أفضـل إىل بالعاملني الوصول تستهدف بذلك وهي املنظمة عىل حدا سواء،

ً وجـدانياً باعتبـاره إنسـانا ومعنويـة عوامـل نفسـية من الفرد عىل يؤثر أن ميكن ما أفضل

 ). 56: 1997  وآخرون، النمر( ً.ومنطقياً رشيدا منه أكرثً وانفعاليا

 التـي) Mayo، et. all(وزمالؤه  مايو إلتون بها قام التي التجارب نتائج أثبتت وقد

 نقـص اإلنتـاج أن إليكرتيـك، جـرنال برشكـة ( Howthorne ) جامعة هوثـورن يف أجريت

وعنـد  ،الضغوط الرئاسـية وطأة من والتحرير املشكالت هذه بحل االهتامم عدم إىل يعزى

 كام،الكفـاءة اإلنتاجيـة معدالت وارتفعت اإلنتاج نقص مشكلة زالت العمل قيود تخفيف

 التـي الـدافع الوحيـدة القـوة ميثـل ال االقتصـادي الحـافز أن ًأيضا التجارب نتائج كشفت

 ومبشـاكله يف العمـل بزمالئـه بعالقاتـه إنتاجيتـه تتـأثر وإمنـا املـرؤوس، إليهـا يسـتجيب

 الدراسات تلك اإلنسانية  العالقاتنظرية أنصار قدمها التي األخرى األفكار ومن ،الشخصية

 القيادة أسلوب أن إىل خاللها من  والتي توصل ( Kurt Lewin ) ليون كريت بها قام التي

 اإلدارة يف املشـاركة أهميـة عـن دراسـته كـام كشـفت . األفضـل األسلوب هو الدميقراطي

 ).76-75 : 1982 كنعان،(الجيد عىل األداء املرؤوسني حفز يف وأثرها

 :العدالة ظريةن

 بـأن هنـاك االفرتاض عىل ( Adams ) آدمز وضعها التي العدالة نظرية تشري

 1998 :18 ،الشهري( املنظمة يف للحوافز العادل للتوزيع العاملني بني مشرتكة حاجة

 لنسـبة خـالل مقارنتـه مـن العدالـة درجة النظرية هذه خالل من الفرد ويقيس ).

 تلـك مـع يحصـل عليهـا التـي والحـوافز املكافـآت إىل عملـه يف يبـذلها التي الجهود
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 ).32:1990 العواملـة، ( الظـروف ونفـس املسـتوى نفـس يف العـاملني مـن ألمثاله النسبة 

 مكافآت بأن العاملون يشعر حني واألداء الوظيفي القيادي النمط يف النظرية هذه وتتضح

 لجـدارتهم وفًقـا يـنهمب بالتسـاوي موزعـة والتقدير واملشاركة، واالحرتام كالراتب املنظمة

 ).1998:35 الشهري،(واحد منهم بشكل عادل فيام بينهم  كل استحقاق ودرجة

 :التوقع نظرية

 دافعية أن ( Vector Vroom ) فيكتور فروم أسسها وضع التي النظرية هذه ترى

 واعتقاده الفرد، وشعوره عليها سيتحصل التي للعوائد محصلة هي معني عمل ألداء الفرد

 وتعتـرب ).1993-153 مـاهر،(ميارسه  الذي لألداء نتيجة العوائد هذه إىل الوصول يةبإمكان

 له يتيحها التي العوائد من الفرد يحصل عليها التي للمنفعة ممثلة فروم عند الجذب قوة

 عـن املنفعة الناتجة تحقق ملقدار تقدير احتاميل عن عبارة فهو التوقع أما ،األداء مستوى

 :التالية يف املعادلة العالقة هذه وتتمثل ،معني بعمل القيام

 العوائد تحقق احتامل × العوائد منفعة = لألداء الدافع

 تحسـني الـدوافع يف ملمـوس أثـر ذات الـدوافع يف بنظريته فروم مساهمة وتعترب

 الـدورات خـالل عقـد مـن األداء تحسـني إىل تهـدف التي الدوافع بتشجيع وذلك واألداء،

 بـالنفع يعود ما وهو ،يخص العمل فيام القرارات اتخاذ يف واملشاركة افاألرش و التدريبية

 يكـون بحيـث ،املتميـز لألداء نظم املكافآت وضع يف فروم ساهم كام. والتنظيم الفرد عىل

 : 1990 النمـر،( عمـل مـن يؤديـه مـا سيحققها مقابل التي املكافآت من بينه عىل الفرد 

192-193  .( 
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 :اإلدارة يف اليابانية ريةالنظ

 يف الواليـات ميدانيـة وأبحـاث دراسات عدة بإجراء ( W.Ouchi ) أويش وليم قام

 األمر إىل نهاية يف  وتوصل،اليابانية اإلدارة نجاح رس إىل التوصل أجل من األمريكية املتحدة

 مـن لعـاملنيل اإلنسـاين بالجانب عىل االهتامم فرضيتها تقوم والتي (Z ) بنظرية أسامه ما

 )31:1998 الشهري،(الوظيفي  أدائهم مستوى رفع أجل

 اإلنسان، نحو املوجهة تلك هي استثامر عملية أفضل أن عىل أويش ويؤكد

العمـل  وأن مشـكالتها، معظـم عـىل تتغلـب أن املـنظامت تسـتطيع باإلنسـان ألنه

 أكرب قيق قدرتح عىل ستساعد صفوفهم بني الجامعة روح وخلق الجهود وتوحيد الجامعي

 ).197:1990 ،النمر(األداء  يف الفعالية من

 :اآليت يف تتلخص أساسية مبادئ ثالثة عىل (Z ) نظرية وتقوم

 .واإلدارة العاملني وبني ببعض بعضهم العاملني بني الثقة  -أ

 والتجربـة وطـول الخـربة مـن ذلك وينتج والعمل، التعامل يف واملهارة الحذق  -ب

 .العمل مامرسة

 حميمة وتعاون وصداقات متينة اجتامعية عالقات من تعنيه مبا واملودة األلفة  -ج

 .لآلخرين ودعم واهتامم

 اللتزام الوظيفيا إىل يؤدي ذلك فإن العمل يف واملودة واملهارة الثقة توفر حال ويف

املنظمـة  الفـرد وإنتاجيـة أداء مسـتوى رفـع إىل بالتـايل يـؤدي مـا وهو للمنظمة واالنتامء

 ).80-79: 1417 الدلبجي،(

 :تقييم األداء

تعترب عملية تقييم األداء مـن العمليـات الهامـة التـي متارسـها إدارة املـوارد 

ًالبرشية يف املنظامت وعىل جميع مستويات املنظمة بدء من اإلدارة العليا وانتهـاء  ً 
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وسـيلة تـدفع اإلدارات  فهـي ،بالعاملني يف أقل املراكز الوظيفية ويف خطوط اإلنتـاج الـدنيا 

 وتدفع ،للعمل بحيوية ونشاط نتيجة مراقبة أداء العاملني بشكل مستمر من قبل رؤسائهم

 وليحققوا ،املرؤوسني للعمل بنشاط وكفاءة ليظهروا مبظهر العاملني املنتجني أمام رؤسائهم

 العمليـة  ولـيك تحقـق،مستويات أعىل يف التقييم لينالوا الحوافز والعالوات املقـررة لـذلك

األهداف املرجوة منها يجب التعامل معها بشكل نظامي ودقيق ومبشاركة جميع األطراف 

 .التي من املمكن أن تستفيد من النتائج النهائية لعملية التقييم

 وعمل خطه لتحسني وتطـوير ،وميثل تقييم األداء تعريف الفرد بكيفية أدائه لعملة

ق تقيـيم األداء بصـورة صـحيحة فأنـه يوضـح للفـرد  وعندما يطب،أدائه يف كثري من الحيان

 وقد يؤثر يف مستوى جهد الفرد واتجاهات املهام املستقبلية وتـدعيم ،مستوى أدائه الحايل

 ).207: 2000 ،محمد(الجهود املبذولة لتحسني األداء بطريقة صحيحة 

 قيـاس ً فسيمت حينـا،ولقد تعدد التسميات التي أطلقها الباحثني عىل تقييم األداء

 أال أن ، وـسـميت التقـيـيم اـلـوظيفي أو املهـنـي، وـسـميت ـكـذلك تقـيـيم الكـفـاءة،الكـفـاءة

 .ًالتسمية األكرث شيوعا هي تقييم األداء

بأنه عمليـة إداريـة ) 544: 2007 ،معجم املصطلحات اإلدارية( وعرف تقييم األداء 

 ،ل املناطـة بهـميتم من خاللها تحديد كفـاءة العـاملني ومـدى أسـهامهم يف إنجـاز األعـام

وكذلك الحكم عىل سلوك العاملني وترصفاتهم أثناء العمل ومـدى التقـدم الـذي يحرزونـه 

 .أثناء عملهم

تقيـيم األداء بأنـه تقيـيم كـل شـخص مـن العـاملني يف ) 458: 1965(وعرف عبيـد 

املنشأة عىل أساس األعامل التي أمتها خالل فرتة زمنية معينة وترصفاتـه مـع مـن يعملـون 

 . همع
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تقييم األداء بأنه عملية مبوجبها تقدير جهود العـاملني بشـكل ) 9: 1976(ويعرف عقييل 

 وذـلـك باالـسـتناد إىل عـنـارص ، لتـجـرى مكاـفـأتهم بـقـدر ـمـا يعمـلـون وينتـجـون،منـصـف وـعـادل

 .ومعدالت تتم عىل أساس مقارنة أدائهم بها لتحديد مستوى كفاءتهم يف العمل الذي يعملونه

تقييم األداء بأنه استخدام املنطـق وأسـاليب التقيـيم ) 289: 1988(سلمي بينام يعرف ال

 .املوضوعية للحكم عىل االنجازات املحققة بعد تنفيذ املرشوعات واألنشطة املختلفة

بأنـه عمليـة التقيـيم والتقـدير املنتظمـة ) 125: 1997 ،بربـر(يف حني يعرف تقييم األداء 

 .فرد يف العمل وتوقعات تنميته وتطويره يف املستقبلواملستمرة للفرد بالنسبة إلنجاز ال

 :ييل ولقد حدد بعض الباحثني بأن املقصود من تقييم األداء هو ما

 تحديد إىل أي مدى استطاعت اإلدارة تحقيق املهام املحددة لها. 

 معرفة أسباب األنحرافات عن مقياس األداء املحدد. 

  نطاق تحكم اإلدارةأقرتاح أساليب معالجة النواحي الخارجة عن. 

 وضع الحوافز لتحسني األداء. 

  وضع أسس للمقارنة بني مختلف األنشطة يف الوحـدة االقتصـادية)Racker et al.، 

1964: 396.(  

أن عملية تقيـيم األداء جـزء مـن عمليـة الرقابـة يف املنظمـة ) 41: 1976(ويرى السلمي 

املعلومات الرقابية ليك يـتم اتخـاذ قـرارات  وأن تقييم األداء هو استقراء دالالت ومؤرشات ،ككل

 وأن عمليـة الرقابـة مبـا فيهـا تقيـيم األداء تقـوم ،جديدة لتصحيح مسار األنشطة عنـد انحرافهـا

 : هام ،مبهمتني أساسيتني
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  محاوـلـة دـفـع األنـشـطة يف االتجاـهـات املحقـقـة ألـهـداف املنظـمـة ومنعـهـا ـمـن

 .االنحراف عنها

 ا يعرب عنه بتقييم األداءتصحيح مسارات األنشطة وهو م. 

 :طرق تقييم األداء 

 واملشـكلة أنـه ال توجـد ،هناك العديد مـن طـرق تقيـيم األداء املتاحـة لالسـتخدام

طريقة متكاملة من كل الجوانب والبحث مـازال مسـتمر إليجـاد طريقـة صـادقة وعادلـة 

 واختيـار ،يـة التقيـيم حيث إن اختيار طريقة التقييم له تأثري فائق عىل فعال،للتقييم األداء

طريقة مناسبة للتقيـيم محكـوم بالغايـة مـن التقيـيم وبالوقـت املتـاح للتقيـيم وبنوعيـة 

 ).776: م 2004،رشيد(املرشفني والعاملني و أسلوب اإلدارة 

فمـنهم مـن : هناك اختالف بسيط بني البـاحثني حـول تصـنيف طـرق تقيـيم األداء

 بغـريه مـن األفـراد وتشـمل الرتتيـب البسـيط يصنفها إىل طـرق تسـتند إىل مقارنـة الفـرد

 وطرق تسـتند عـىل تقيـيم الفـرد عـىل ضـوء املعـايري املوضـوعة لـألداء ،واملقارنة الزوجية

ًوتشمل اإلدارة باألهداف والتقييم وفقا ملقياس مدرج باملستويات و التقييم وفقـا للقامئـة  ً

 ،حنفـي(واقـف الحرجـة  وطـرق وصـفية تشـمل التقيـيم يف شـكل مقالـة أو امل،السلوكية

 ).369-366: م2002

م؛ الحمـود، 2002 ،م؛ حنفـي2004 ،رشـيد(ولكن بشكل عام يتفق أغلـب البـاحثني 

 : عىل أن أهم طرق التقييم هي) م1999،م؛ عالقي2004 ،م؛ صالح1999؛ حسن، 1994

 :طريقة ترتيب املوظفني البسيط

ًكل عـام مقارنتـا ًحيث يتم ترتيب املوظفني بالتسلسل بناء عىل أدائهـم بشـ

  فيبـدأ،بالذين يشغلون وظيفة مامثلة يف املنظمة ويؤدون نفس املهام والواجبـات
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ًبـاملوظف األحسـن أداء فيضـعه يف رأس القامئـة ومـن ثـم ) املرشف( القائم بعملية التقييم

ًزليـا ًاألقل فاألقل إىل أن يصل إىل األسوأ أداء فيكون يف ذيل القامئة فتكون القامئة مرتبـة تنا

 .من األفضل أداء إىل األسوأ أداء

ترتكز هذه الطريقة عىل مقارنة الفرد بغرية من األفراد بافرتاض أن هنـاك فروقـات 

وتسـتخدم عـادة ألغـراض تحديـد أو . بني أداء املوظفني ومن السهل متييز تلـك الفروقـات

 ولكن يعاب ،ضوحهاومتتاز هذه الطريقة بسهولتها وو. زيادة األجور واملكافآت أو الرتقيات

 واحـتامل تأثرهـا بتحيـز القـائم بعمليـة ،عليها عـدم تـوفري التغذيـة العكسـية للمـوظفني

 وضعف املوضـوعية والدقـة يف التقيـيم كنتيجـة لعـدم وجـود معـايري موضـوعية ،التقييم

ً وأيضـا ال ، وصعوبة تطبيقها يف حالة وجود أعداد كبرية مـن املـوظفني،للمقارنة أو التقييم

 .  هذه الطريقة مقدار الفروقات يف األداء بني املوظفنيتحدد

 :طريقة الرتتيب التباديل أو التناويب

 حيـث يـتم أعـداد قامئـة ،ًو يتم هنا التمييز بـني األفضـل أداء مقارنتـا باألسـوأ أداء

ًختيار أفضل املـوظفني أداء والذين يراد تقييمهم ومن ثم يتم إبأسامء املوظفني يف املنظمة 

ًختيار أسـوء املـوظفني أداء ويوضـع يف ذيـل القامئـة  يف املرتبة األوىل ومن ثم يتم إعويوض

 ًومن ثم يعيد الكره مرة أخرى باختيار أفضل املـوظفني أداء مـن قامئـة املـوظفني املتبقيـة

ًختيار أسوء املوظفني أداء ويوضع يف ذيـل القامئـة مـا قبـل ويوضع يف املرتبة الثانية ويتم إ

 فيتم التقييم هنـا بصـورة تبادليـة بـني ،ا بالتناوب حتى تنتهي قامئة املوظفنياألخري وهكذ

ًاألفضل أداء واألسوأ أداء إىل أن تنتهي القامئة ً. 

وال تختلف هذه الطريقة عن طريقة الرتتيب البسيط يف املزايا والعيوب واألهـداف 

 .فهي طريقة معدلة لطريقة الرتتيب البسيط
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 :ة طريقة املقارنة الزوجي

ًوهي أيضا طريقة معدله لطريقة الرتتيب البسيط وتسـمى أحيانـا طريقـة املقارنـة  ً

 حيث يتم إجراء مقارنة لكل موظف مـع املـوظفني يف نفـس الوظيفـة ،الثنائية أو املزاوجة

كمجموعة واحدة وعن طريق مقارنة أداء املوظف بشـكل عـام مـع أداء أفـراد املجموعـة 

ًفردا فردا وبشكل ثنائيات ف يعطى يف كـل مـرة أحـدهام أفضـلية ومـن ثـم ينتقـل القامئـة ً

إىل املوظف الثاين يف املجموعة ويتم مقارنة أداءه مـع أداء أفـراد ) املرشف(بعملية التقييم

ًاملجموعة فردا فردا وهكذا حتى تنتهي املجموعـة ومـن ثـم يـتم تحديـد التقيـيم النهـايئ  ً

 .عىل أفضلية داخل املجموعةًللموظف بناء عىل عدد املرات التي حصل فيها 

ًوال تختلف هذه الطريقـة أيضـا عـن طريقـة الرتتيـب البسـيط يف املزايـا والعيـوب 

أال أنهـا تزيـد عـىل طريقـة . واألهداف فهي طريقة أخرى معدلة لطريقة الرتتيب البسـيط

الرتتيب البسيط يف جانب العيوب بأنها تتطلب إجراء مقارنات بأعداد كبرية مـام يسـتهلك 

 .ت وجهد القائم بعملية التقييموق

 : طريقة التوزيع اإلجباري

ًحيث يتم توزيع املوظفني اعتامدا عىل املنحنى الطبيعـي للتوزيـع املعتـدل والـذي 

 ،يرتكز عادة عند الوسط بينام يكون عند األطراف قليل ويقل أكرث كلام أبتعـد عـن الوسـط

اليـمـني ( عـنـد الـطـرفني %15و د  يف الوـسـط ومتـثـل أداء جـيـ%50ـفـالتوزيع ـعـادة يـكـون 

 عند أقىص األطراف األداء %10وأداء مريض عىل التوايل ومتثل ًمتثل أداء جيد جدا ) واليسار

إىل ) املرشف( فيضطر القائم بعملية التقييم ،املرتفع واألداء منخفض للموظفني بشكل عام

 .     الطبيعيتوزيع املوظفني بشكل إجباري عىل املنحنى لتواءم نسب منحنى التوزيع
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ًوال تختلف هذه الطريقـة أيضـا عـن طريقـة الرتتيـب البسـيط يف املزايـا والعيـوب 

أال أنهـا تزيـد عـىل طريقـة . واألهداف فهي طريقة أخرى معدلة لطريقة الرتتيب البسـيط

ًالرتتيب البسيط يف جانب العيوب بأنها تفرتض بأن لدى كل املجموعات توزيعا طبيعيا من  ً

 ً.يخالف الواقع أحياناالنسب وهذا 

 :طريقة املقالة

أن يـصـف أداء ) املرشف( ويطـلـب يف ـهـذه الطريـقـة ـمـن الـقـائم بعملـيـة التقـيـيم 

املوظف املراد تقييمه بكتابة مقالة أو تقرير توضح جوانب ونقاط القوة والضـعف يف أداء 

 أحيانـا  وقـد تكـون،املوظف واملهارات التي يتمتع بهـا وبعـض االقرتاحـات لتحسـني أداءه

 .ًمقيده بعنارص أو حدود معينه منعا لإلسهاب واإلطالة الزائدة

ومتتاز هذه الطريقة بأنها ال تتطلب تـدريب عـايل للقـامئني عـىل عمليـات التقيـيم 

 ولكن يعاب عليها استهالكها لوقت طويـل مـن ،وتقدم بعض الطرق لتطوير أداء املوظفني

 وأنهـا غـري منظمـة ، عن جميع املوظفني يف إدارتـهالقائم بعملية التقييم يف كتابة املقاالت

تزيد أو (بشكل ثابت وتخضع للتغيري وأن املعلومات املتوفرة قد تكون كافية أو غري كافية 

ًتبعا للمقالة والتي تعتمد اعتامدا كليا عىل قدرات ومهارات القائم بعملية التقييم ) تنقص ً ً

وضوعية من القائم يف عملية التقيـيم عنـد  وقد يدخل التحيز وعدم امل،وأسلوبه يف العرض

 .كتابة املقالة

 ،،، املوفقالـلـه،، و، رب العاملنيالـلـههذا والحمد 

 ،،،الـلـهتم بحمد 
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 .مكتبة اإلنجلو املرصية: القاهرة. فس العامأسس علم الن). م1989(

العالقـة بـني ضـغوط العمـل وبـني الـوالء ). م1995. ( عبد الرحيم عيل،املري .69

. دراسـة مقارنـة: التنظيمي واألداء والرضـاء الـوظيفي والصـفات الشخصـية

 .250-207 ص ،)2( ع ،)35( مج ،مجلة اإلدارة العامة

ـى .70 ـد يحـي ـف، محـم ـي). م2003. ( ناـص ـو تأـص ـذكاء نـح ـوم اـل ـري ملفـه ل نـظ

 .323-287 ص ،)2( ع ،)2( مج ،مجلة البحث الرتبوي. الوجداين

شـعاع : حلـب. الذكاء العـاطفي للمـدير النـاجح). م2006. ( غسان،نصيف .71

 .للنرش والعلوم

 محمـد فتحـي؛ ، هـاين يوسـف ؛ محمـود،؛ خاشـقجي محمـد سعود ،النمر .72

:  الريـاض.والوظـائف األسس العامة اإلدارة ).م1997.(محمد سيد ،حمزاوي

 .مكتبة الشقري

 جامعـة مطـابع : الريـاض .اإلداري السـلوك ).م1990.(محمد سعود ،النمر .73

 .امللك سعود

جامعة  مطابع :الكويت .العمل وطرق تنظيم ).م1984.(محمود زيك ،هاشم .74

 .الكويت
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 :القـاهرة  . األداء إدارة مهـارات ).م1996.(حسن الغني عبد محمد ،هالل .75

 .األداء مركز تطوير

مـدخل : التقنيات اإلحصائية ومناهج البحـث). م2008. (الـلـه عبد ،الهاميل .76

 .منشورات جامعة قار يونس: بنغازي. نظري وتطبيقي للعلوم اإلجتامعية

السلوك اإلداري دراسة لعملية اتخاذ القرار ). م2003. ( ساميون،هريبرت أي .77

: الريـاض). الـلــهبد ع، عبـدالرحمن؛ أهنيـة،ترجمـة هيجـان. (يف املنظامت

 .مطابع معهد اإلدارة العامة

وتطبيقاته يف بيئة العمـل وعلـم : الذكاء العاطفي). م2009. ( طارق ،الياس .78

 .بوك سيتي للنرش والتدريب واالستشارات اإلدارية: القاهرة. التفاوض

 اإلسرتاتيجية والتكتيك يف فن علم الحرب مـن السـيف والـدرع ،منري شفيق .79

 .) م2008 ،الدار العربية للعلوم ( ،األنفاقإىل الصاروخ و

اململـكـة ( الـجـزء الـثـاين +  الـجـزء األول ، إدارة العملـيـات،نـجـم عـبـود نـجـم .80

 ) . هـ 1412 ، معهد اإلدارة العامة، مركز البحوث،العربية السعودية

 االتجاهـات اإلداريـة الحديثـة يف العمـل ،زيد منري عبـوي و يوسـف ذيـب .81

 ،دار الخلـيج للطباعـة والـنرش والتوزيـع: األردن (  ،الجامعي وفريق العمل

 ) . م 2007

: اإلسـكندرية : مرص (  خطوات عىل طريق النهضة ،جمعة أمني عبد العزيز .82

 ) . م 2005 ،دار الدعوة للطباعة والنرش والتوزيع
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 ،عـامن ( ، التـأمني عـىل الحيـاة والضـامن االجتامعـي،محمد رفيـق املرصي .83

 ) . م 1999 ،نرش والتوزيعدار زهران لل: األردن 

ـعيد .84 ـاطف الـس ـد ـع ـأمول،محـم ـع واـمل ـني الواـق ـأمني ـب ـناعة الـت  ،مرص ( ، ـص

 )  م 2006 ،مؤسسة رؤية للطباعة والنرش: اإلسكندرية 

ـاوي .85 ـود املـك ـد محـم ـورات ،محـم ـل التـط ـالمية يف ـظ ـوك اإلـس ـتقبل البـن  مـس

كز البيع  مر،رسالة دكتوراه تطلب من املؤلف يف مرص ( ،االقتصادية العاملية

 ) . م 2003 ،صنعاء: مؤسسة أبرار يف اليمن : 

 ،مكتبة جرير: الرياض  ( ، فن ومهارة التعامل مع الناس ،براندون توروبوف .86

 ).م 2006

مكتبة : الرياض   (، فن القيادة، لواء بالقوات الجوية األمريكية،وليام كوهني .87

 ).م 2007 ،جرير

:  الريـاض (،وع الذي تحلـم بـه  فكرة عظيمة لبناء املرش100 ،كني النجدون .88

 ).م 2006 ،مكتبة جرير

الدليل الكامـل إىل إدارة الشـئون ( من هنا إبدأ إدارة مالك ،وايتشيل فيكس .89

 ).م 2007 ،مكتبة جرير: الرياض )  ( املالية الشخصية

 طريقـك إىل ، دليـل إنشـاء املرشوعـات الصـغرية،دافيد أتـش بـانجر جونيـور . 90

 ).م 2007 ،مكتبة جرير:الرياض ( ،لرجال األعاملالنجاح خطة من عام واحد 

ـييك  .91 ـدرو ـل ـبالء،أـن ـول اـل ـن أـص ـل ـم ـال أـص ـة اـمل ـوين ، قـل ـارك ـت ـائح ـم  نـص

( معـني محمـد اإلمـام،:  تعريـب وترجمـة ،للمستثمرين عن املال والـرثوة 

 ).م 2007 ،مكتبة جرير: الرياض
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ـاردو،والرتواـسـون  .92 ـوي ـب ـزالف، ـل ـة مرص جمهور (، ـفـن إدارة املكـتـب، فالدـي ـي

 ).م2006 ،العربية مكتبة دار الفاروق 

:  تعريب وترجمه ، كيف تكون االجتامعات فعالة،ريتشارد تشانغ كيفن كيهو .93

 ).م 2006 ،مكتبة العبيكان :  الرياض  ( ،ميساء دياب

 القرين كتـاب الـلـهعائض بن عبد : وشيخ اإلسالم املعارص : األستــاذ الدكـتـور .94

 ،مكتـبـة العبيـكـان : الرـيـاض  ( ،)600( الكـتـاب    ـعـدد ـصـفحات،ال تـحـزن: 

 ).م2002

 ) .م 2007مكتبة جرير، :الرياض ( ، أرسار قوة التفاوض،روجر داوسون .95

  ،ً كيف تبدأ مرشوعا وتديره وتحـافظ عليـه ، باتييش كيشل،جريجوري كيشل .96

 ).م 2007 ، الطبعة الثالثة،مكتبة جرير: الرياض ( 

مركـز األمـني :  الـيمن ،صـنعاء( ،وث التسـويق مبادئ بح،عبد الخالق باعلوي .97

 ) م 2007 ،للطباعة والنرش والتوزيع

 األسس النظريـة وتطبيقاتهـا يف ، أساليب البحث العلمي،نائل حافظ العواملة .98

 )م 1995: ّعامن ، األردن،اإلدارة 

 ، منهجيـة البحـث العلمـي،محمد عبيدات ومحمد أبو نصار وعقلـة مبيضـني .99

 ) . م 1997 دار وائل للنرش ،ّعامن: األردن  ( ،التطبيقاتالقواعد واملراحل و

دار : مرص الـقـاهرة  ( ، أساـسـيات عـلـم ومهـنـة اإلدارة،ـمـدحت أـبـو اـلـنرص .100

  ).2007 ، الطبعة األوىل،السالم للطباعة والنرش
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مرص  ( ، كيـف تحـدد أهـدافك عـىل طريـق نجاحـك ،محمد نبيل كـاظم .101

 ). م2007 ، الطبعة الثانية،دار السالم للطباعة والنرش: القاهرة 

 دار ،مرص: طنطـا  ( ، إدارة ضغوط العمل والحياة،محمد أحمد عبد الجواد . 102

 )م 2002 الطبعة األوىل ،الخرضاءالبشري للثقافة والعلوم و دار األندلس 

كيـف تخطـط لالجـتامع :  نجومية القيـادة يف االجتامعـات ،بشري الربغويث .103

 ).م2000 ،ر زهران للنرشدا: ّ عامن –األردن  ( ،وتقوده ؟ 

: الهـرم ( ً كيـف نفكـر إسـرتاتيجيا؟ ، نحو نهضـة أمـة،فوزي محمد طليل  .104

 ). م 1997 ، الطبعة األوىل، مركز اإلعالم العريب،مرص

 إدارة املنشآت املتخصصـة مـع مـدخل عـام ،سنان غالب رضوان املرهيض .105

 ،الـيمن ( ، إدارة البنوك والفنادق واملستشفيات،إلدارة املنظامت الخدمية

 ) . م2004 ،مركز األمني للنرش والتوزيع: صنعاء 

 مركز األمني ،اليمن صنعاء ( ، اإلدارة ، منصور العريقي، السنفيالـلـهعبد  .106

 ) . م 2006 ،للنرش والتوزيع

مركز األمني :  صنعاء ،اليمن ( ، إدارة التأمني والخطر،الدكتور فؤاد املخاليف .107

 ) . م 2006  ، كلية اإلدارة واالقتصاد،يمنيةللنرش والتوزيع يف الجامعة ال

سـيد الطـواب و :  ترجمـة ، مدخل إىل علم الـنفس ،دافيدوف. لندا ل . 108

  ،الوالـيــات املتـحــدة األمريكـيــة  ( ،محـمــود عـمــر  و نجـيــب ـخــزام
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 ،  بالتـعـاون ـمـع املكتـبـة األكادميـيـة يف الـقـاهرة،دار ماكجروهـيـل  لـلـنرش

 ) . م 1980 ،مرص

ـت .109 ـد رسور حكـم ـريمحـم ـكرتارية ، الحرـي ـارات الـس ـب ومـه  إدارة املكاـت

الجمهوريـة  ( ،  كتـاب علمـي غـري منشـور،التنفيذية الفعالـة واملتقدمـة

 ) . مدينة صنعاء–اليمنية 

 قواعـد علـم الربمجـة اللغويـة العصـبية ،محمد رسور حكمـت الحريـري .110

 ، كتاب علمي غـري منشـور،ومهارات التفكري اإلبداعي والنقدي واإلبتكاري

 ) . مدينة صنعاء – الجمهورية اليمنية (

 إدارة األزمات وإسرتاتيجيات القضاء عـىل األزمـات ،محمد رسور الحريري .111

 –صـنعاء ( ،2009 ، بحث علمي غـري منشـور،اإلقتصادية واملالية واإلدارية

 ) .اليمن 

 إدارة األعامل الدوليـة والعامليـة املعـارصة ،محمد رسور حكمت الحريري .112

 ). اليمن –صنعاء (، 2010 ،ب علمي غري منشور كتا،والحديثة
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 فهرس املحتويات

 الصفحة املوضوع

 5 املقدمة

 8 موضوع هذا الكتاب

 10 الخطة العلمية ملواضيع الكتاب

 10 أهمية هذا الكتاب

 12 مدخل عام لعلم النفس اإلداري مدخل عام لعلم النفس اإلداري

 12  النفس اإلدارياإلطار العام ألمناط الشخصيات يف علم

 12 أمناط الشخصيات اإلدارية ضمن إطار العلوم السلوكية وعلم النفس اإلداري والسلويك

 12 أنواع الشخصية السلوكية

منوذج إداري ألحد املـوظفني ملعرفـة انطباعاتـه النفسـية الخاصـة أثنـاء عملـه يف إحـدى 

 الرشكات

15 

 15 الصفات الشخصية واملظهرية. 1

 16 ت الشخصية السلوكية والعقليةالصفا. 2

 16 الصفات الشخصية األخالقية العامة. 3

 16 نص املقابلة مع املوظف

 18 القواعد الستة لتحليل أمناط الشخصيات 

 19 أنواع األشخاص اإلداريني والعمليني واملوظفني

 20 أنواع األنظمة التمثيلية يف علم النفس اإلداري والسلويك

 20 النظام التمثييل الصوري: م األولالنظا: أوالً

 20 صفات الشخص البرصي

 21 النظام التمثييل السمعي: النظام الثاين: ًثانيا

 22 صفات الشخص السمعي 

 23 النظام التمثييل الحيس: النظام الثالث: ًثالثا
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 23 صفات الشخص الحيس

 27 علم النفس اإلداري: الفصل األول

 29 العلوم السلوكية وعلم النفس اإلداري والسلويكتعريفات خاصة ب

 34 تعريف علم النفس: املبحث األول 

 34 التحليل النفيس

 35 هدف التحليل النفيس

 38 الهدف من العالج والتحليل النفيس عند فرويد 

 42 مفهوم فرويد للعامل وللحرب وللجرمية

 49 لعملية العالجية والتحليل النفيسعالقة الرتبية منذ الصغر والتجربة يف الحياة با

 52 املامرسة العالجية وصلتها بالتحليل النفيس

 56 املفهوم التحلييل النفيس لإلنسان عند العامل واملحلل النفيس الشهري سوليفان

 59 ًمشكالت عرصنا بوصفها تحديا للتحليل النفيس

 64 املقدرة عىل النامء النفيس

 72 جربة واختبار الواقع والحياة بنفسهمقياس قدرة املرء عىل ت

 75 منط التأثري والفكر املصنع واملقولب لإلنسان و للمجتمع والثقافة

 77 ديناميكيات النمو النفيس وحرية اإلنسان

ًالعالقة بني املحلل النفيس و املحلل نفسيا أو عاطفيا أو سلوكيا ً َّ ِّ 80 

 82 رشوط عملية التحليل النفيس

ًع  الشخص اآلخر املقابل والذي نقوم بتحليله نفسيا وعاطفيا وسلوكياالتعامل م ً ً 86 

 89 أهمية عملية التحليل النفيس وطرقها ووسائلها ومناهجها وأدواته

تعبئة الطاقات النفسية الحسية والوجدانية الالشعورية، وإظهـار الخيـارات األخـرى : أوالً 

 املختلفة البديلة

89 

 91  الصحيح بني عملية تصعيد املجاهدات الجنسية أو إشباعها أو التخيل عنهااالختيار: ًثانيا 

 92 تغيري املرء سلوكه : أوالً 
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 93 تنمية االهتامم بالعامل: ًثانيا 

 94 ّتعلم التفكري النقدي: ًثالثا 

 95 تعريف اإلدارة: املبحث الثاين

 99 تعريف علم النفس اإلداري: املبحث الثالث

 100 ت علم النفس اإلداريمميزا

 101 أهداف علم النفس اإلداري

 102 أهمية علم النفس اإلداري

 104 إهتاممات علم النفس اإلداري

 108 أنواع وأقسام علم النفس: املبحث الرابع

 108 علم النفس اإلكلينييك. 1

 108 علم النفس التجريبي. 2

 108 علم النفس املدريس. 3

 109 بويعلم النفس الرت. 4

 109 علم النفس الصناعي والتنظيمي. 5

 109 علم النفس االجتامعي. 6

 109 علم النفس اإلداري. 7

 111 وظيفة علم النفس اإلداري

 114 الغاية من علم النفس اإلداري

 115 طبيعة علم النفس اإلداري

 116 الفائدة من علم النفس اإلداري

 117 العلوم السلوكية

 117 وكتعريف السل

 117 )العلوم السلوكية(تعريف علم السلوك أو 

 119 أهمية السلوك

 119 كيف يتكون ويتشكل ويتحدد السلوك؟

 120 الرضا الوظيفي
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 120 تعريف السلوك اإلداري

 121 علم النفس النمو. 8

 122 علم النفس الشخصية. 9

 122 علم النفس املجتمع. 10

 122 اإلرشاد النفيس. 11

 122 علم النفس الهنديس. 12

 122 علم القياس النفيس. 13

 124 القيادة اإلدارية: الفصل الثاين

 126 تعريف القيادة اإلدارية

 126 صفات األشخاص القيادية 

 127 وظائف القيادة

 129 صفات القائد الناجح

 130 املهام الرئيسية للقائد اإلداري

 130 املهام الرسمية التنظيمية: أوالً

 133 املهام غري األساسية للقيادة اإلدارية: ًثانيا

 134 األمناط القيادية

 134 منط القيادة السلبية املتساهلة. 1

 135 منط القيادة اإلدارية العلمية السلطوية. 2

 135 منط القيادة اإلدارية االجتامعية. 3

 135 منط القيادة اإلدارية املتأرجحة. 4

 136 دارية الجامعيةمنط القيادة اإل. 5

 136 أدوار القيادة اإلدارية

 139 صفات املدراء

 147 اسرتاتيجيات اإلدارة وعالقتها بعلم النفس اإلداري: الفصل الثالث

 149 اإلدارة الدميقراطية. 1

 151 اإلدارة الديكتاتورية. 2
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 152 اإلدارة البريوقراطية. 3

 154 اإلدارة األوتوقراطية. 4

 156 دارة األرستقراطيةاإل. 5

 156 اإلدارة العلمية. 6

 157 اإلدارة التنفيذية. 7

 158 اإلدارة السلوكية. 8

 158 تجارب مصانع هوثورن 

 159 تجربة الصداقة

 160 قاعدة إدارية 

 161 مبدأ إدارة النظم وحل املشكالت اإلدارية. 9

 162 إتخاذ القرارات اإلدارية.10

 163 ستثناءاإلدارة باإل.11

 166 اإلدارة باألهداف.12

 168 اإلدارة اإلسرتاتيجية. 13

 170 إسرتاتيجية املنظمة: أوالً 

 170 مفهوم اإلسرتاتيجية 

 171 مراحل بناء أو صياغة اإلسرتاتيجية 

 173 مراحل بناء وتطوير إسرتاتيجية املنظمة 

 174 مستويات اإلسرتاتيجية 

 174 مليات إسرتاتيجية العـ: ًثانيا

 176 تعريف إسرتاتيجية العمليات 

 176 إسرتاتيجية العمليات وعالقتها بإسرتاتيجية املنظمة

 178 وظيفة العمليات مبنظور إسرتاتيجي 

 179 مكونات إسرتاتيجية العمليات 

 184 إدارة املعرفة .14

 185 إدارة األعامل. 15
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 186 إدارة الوقت. 16

 189 لوقت ؟ماذا نعني بإدارة ا

 190 أمور تساعدك عىل تنظيم وقتك 

 191 معوقات تنظيم الوقت 

 192 خطوات تنظيم الوقت 

 193 كيف تستغل وقتك بفعالية؟

 194 إدارة الذات. 17

 194 كيف تصنع قوة التحكم يف الذات داخلك ؟

 196 ماهية إدارة الذات 

 197 محاور إدارة الذات 

 197 وضوح الهدف: أوالً

 197 أنواع األهداف 

 198  أنواع من األهداف 3هناك 

 198 أهداف قصرية املدى 

 198 أهداف متوسطة املدى 

 198 أهداف غري قابلة للتحقيق 

 199 رشوط الهدف الصحيح 

 200 التفكري يف األهداف: ًثانيا 

 200 الثقة بالنفس: ًثالثا 

 200 فوائد الثقة بالنفس 

 201 اإليجابية عن الذات والتي تدعم الثقة بالنفس أمثلة لإلعتقادات 

 201 أمثلة عىل اإلعتقادات السلبية عن الذات والتي تحبط من الثقة بالنفس 

 201 عالمات اإلحساس الناقص 

 202 عوامل بناء الثقة بالنفس 

 203 التفكري اإليجايب املنطقي: ًرابعا 

 204 مراحل التفكري الواقعي املتزن 
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 204 فهم املشكلة : رحلة األوىل امل

 204 إقرتاح حلول للمشكلة : املرحلة الثانية 

 205 الحل املثايل : املرحلة الثالثة 

 205 مراحل التفكري اإليجايب املتفائل 

 205 شعورك تجاه نفسك : املرحلة األوىل 

 206 فوائد الشعور اإليجايب 

 206  شعورك تجاه املستقبل: املرحلة الثانية 

 207 كيف يكتسب الشعور اإليجايب تجاه املستقبل 

 208 قوة التحكم يف الذات 

 208 التحدث مع الذات: أوالً 

 209 مستويات التحدث مع الذات 

 209 أشكال التحدث مع الذات 

 211 اإلعتقاد اإليجايب: ًثانيا 

 211 أشكال اإلعتقاد التي تؤثر عىل ترصفاتنا 

 212  النظرة اإليجابية–التفاؤل – النظر إىل األمور طريقة: ًثالثا 

 213 التخطيط: ًرابعا 

 214 عنارص التخطيط 

 214 صفات الخطة الناجحة 

 215 التعلم: ًخامسا 

 215 الصرب والثبات: ًسادسا 

 215 املثابرة واإلرصار: ًسابعا 

 216 إجعل حياتك متعة: ًثامنا 

 218 يمن أين يبدأ التفكري اإلبداع

 222 برامج ومهارات وإسرتاتيجيات التفكري الذهني والحفظ العقيل

 Cognitive Operations 222برامج العمليات املعرفية  

 Metacognitive Operations 222برامج العمليات فوق املعرفية  
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 Language and Symbolic Manipulation 223برامج املعالجة اللغوية والرمزية 

 Heuristic – Oriented Learning 223ج التعلم باالكتشاف برام

 Formal Thinking 223برامج تعليم التفكري املنهجي 

 de Bono Thinking Program  CoRT  224برنامج ديبونو لتعليم التفكري 

 224 خصائص الربنامج: أوالً

 226 وصف الربنامج ومكوناته: ًثانيا

 226 راكتوسيع اإلد: الوحدة األوىل

 226 التنظيم: الوحدة الثانية

 226 التفاعل: الوحدة الثالثة

 226 اإلبداع: الوحدة الرابعة

 226 املعلومات واملشاعر: الوحدة الخامسة

 227 العمل: الوحدة السادسة

 227 تعريف التفكري 

 227 أنواع وأصناف التفكري

 229 مكونات عملية التفكري

 Metacognitive Thinking 229التفكري فوق املعريف 

 231 نظرية الذكاء الثالثية

 233 مهارات التفكري املعرفية

 233 مهارات الرتكيز

 233 مهارات جمع املعلومات

 233 مهارات التذكر

 234 تعريف الذاكرة

 234 مهارات تنظيم املعلومات

 235 مهارات التحليل
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 235 املهارات اإلنتاجية 

 236  والدمجمهارات التكامل

 236 مهارات التقويم

 236 مهارات التفكري فوق املعرفية

 237 التفكري الناقد 

 237 مفهوم التفكري الناقد

 238 مكونات التفكري الناقد

 239 ماهية وأهمية التفكري الناقد

 242 خصائص املفكر الناقد

 244 مهارات التفكري الناقد

 254 معايري التفكري الناقد

 257 كري اإلبداعيالتف

 257 تعريف التفكري اإلبداعي

 258 مهارات التفكري اإلبداعي

 Fluency 258الطالقة : أوالً

 259 املرونة: ًثانيا

 Originality 259األصالة : ًثالثا

 Elaboration 260اإلفاضة : ًرابعا

 Sensitivity to Problems 260الحساسية للمشكالت : ًخامسا

 260 ري اإلبداعيعقبات التفك

 261 العقبات الشخصية: أوالً

 262 العقبات الظرفية: ًثانيا

 263 مقارنة بني التفكري اإلبداعي والتفكري الناقد

 265 حل املشكالت اإلدارية

 265 مفهوم حل املشكالت

 265 اسرتاتيجيات حل املشكالت
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 266  حلقة التفكريإسرتاتيجية

 267 كالت  حل املشإسرتاتيجيةخطوات 

 268 خصائص الخبري يف حل املشكالت

 Greayive Problem Solving 270الحل اإلبداعي للمشكالت 

 271 منوذج جيلفورد لحل املشكالت

 273 العصف الذهني

 273 الدراسة العميقة لألفكار: املبدأ األول

 274 التوسع والشمولية واإلكثار من تعداد األفكار البديلة: املبدأ الثاين

 274 أما القواعد األربعة فهي

 274 رشوط نجاح عملية العصف الذهني

 276 الذكاء العقيل والعاطفي والوجداين.19

 276  مفهوم الذكاء-أوالً 

 281 نظريات الذكاء

 281 نظرية الذكاء املحدد والعوامل املتعددة

 281 أنواع الذكاء

 282 تصنيفات الذكاء

 284 أقسام الذكاء

 285 يفات الذكاء السبعة تصن

 287  يف الذكاء-  hebb –نظرية هب 

 287  يف الذكاء– cattell –نظرية كاتل 

 287 النظرية الثالثية يف الذكاء

 288  مفهوم الذكاء العاطفي–ًثانيا 

 289 أنواع األفراد الواعيني للذكاء 

 291 قاعدة يف الذكاء العاطفي 

 293 تعريف الذكاء العاطفي

 296 نظرة تاريخيه عن الذكاء العاطفي والوجداين 
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 298 أبعاد ومكونات الذكاء العاطفي

 299 األبعاد الخمسة للذكاء العاطفي 

 300 املعايري األربعة للذكاء العاطفي 

 301 الرموز الخمسة للذكاء العاطفي 

 302 مكونات الذكاء العاطفي الستة

 303 عنارص الذكاء العاطفي الخمسة 

 304 املجاالت األساسية للذكاء العاطفي

 305 تقسيامت مكونات الذكاء العاطفي 

 307 القدرات املرتبطة بالذكاء العاطفي

 308 مناذج الذكاء العاطفي

 309 للذكاء العاطفي) جوملان(منوذج 

 310 للذكاء العاطفي) ماير وسالويف (منوذج 

 311 للذكاء العاطفي) أون-بار(منوذج 

 313 مية الذكاء العاطفيأه

 318 لغة الجسد

 321 أصول لغة الجسد

 322 هل ميكن تغيري لغة الجسد

 323 االنفعاالت و لغة الجسد 

 325 قراءة لغة الجسد

 326 تعبريات الوجه

 327 ما أهمية لغة الجسد؟

 328 تعلم لغة الجسد

 329 اإلستعداد للمقابلة الوظيفية والشخصية 

 335 لتغيريإدارة ا. 20

 336 أسس التغيري

 337 أساليب االستفادة من املستجدات واملتغريات: أوالً 
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 337 تأسيس األمان يف مكان العمل:ًثانيا 

 337 وضع قواعد األمان الخاصة بنا: ًثالثا 

 337 مقاومة صعوبة التغيري: ًرابعا 

 338 إعداد استجابة قوية:ًخامسا 

 338  التحول الشخيصاالنتقال خالل: ًسادسا 

 339 مراحل عملية التغيري:ًسابعا 

 340 إيقاع التغيري املستمر:ًثامنا 

 341 زيادة القوة الشخصية: ًتاسعا 

 345 االسرتاتيجيات املتعلقة بالروح املعنوية لألفراد العاملني: الفصل الرابع

 347 عامل اإلداريةأسس عمليات تعريف املوظفني والعاملني بطبيعة األ:املبحث األول

 348 التعريف

 348 مزايا التعريف بالعمل

 349 قامئة العمل

 349 تعيني مستشار -1

 349 التخطيط لعملية التعريف بالعمل -2

 349 إعداد منطقة العمل -3

 350 التقديم والتعريف -4

 350 التأكيد عىل القوانني واإلجراءات واللوائح -5

 351 زنة للعملالتخطيط ملقدمة متوا -6

 351  توضح مستويات األداء-7

 351 املراجعة اإلنتظامية -8

 352 تحديد نظام األوامر والنواهي -9

 353 طرق التواصل مع املدراء واملرؤوسني: املبحث الثاين 

  أسس اإلتصال اإلعالمي املبارش مع املوظفني واإلداريني: املبحث الثالث 

 357 مفهوم االتصال
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 357 خل عملية اإلتصال وتعريفاتهمدا

 358 املدخل األول

 358 املدخل الثاين

 361 مكونات عملية االتصال

 362 عنارص اإلتصال

 SOURCE(  362( املصدر-1

 MESSAGE( 362(الرسالة-2

 363 الفاعلية -3

 CHANNEL(  364( الوسيلة أو القناة-4

 364 وظائف وسائل اإلتصال و اإلعالم 

 366  التوجيه وتكوين املواقف واالتجاهات:أوال

 367 زيادة الثقافة واملعلومات: ثانيا

 367 تنمية العالقات البينية وزيادة التامسك االجتامعي: ثالثا

 368 الرتفيه وتوفري سبل التسلية وقضاء أوقات الفراغ: رابعا

 368  والدعايةاإلعالن: خامسا

 366 تجاهاتالتوجيه وتكوين املواقف واال: أوال

 367 زيادة الثقافة واملعلومات: ثانيا

 367 االتصال االجتامعي والعالقات البينية: ثالثا

 367 الرتفيه عن الجمهور وتسليته: رابعا

 368  والدعايةاإلعالن: خامسا

 369 نظريات االتصال واإلعالم

 369 مفهوم نظريات اإلعالم

 370 عالقة نظريات اإلعالم بفلسفة اإلعالم

 370  نظرية السلطة-1

 371  نظرية الحرية-2

 372  نظرية املسؤولية االجتامعية-3
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 374   النظرية السوفيتية االشرتاكية-4

 374  النظرية التنموية -5

 375   نظرية املشاركة الدميقراطية-6

 376 أسس التطوير اإلداري والتنظيمي: املبحث الرابع 

 379 والتنظيميأسس التطوير اإلداري 

 379 مراحل التطوير التنظيمي واإلداري

 383 قواعد التطوير

 383    التنوير بحكمة التغيري-1

 384   املشاركة-2

 384   االتصال الفعال-3

 384   التدريب-4

 387 طرق واسرتاتيجيات األداء الوظيفي واإلداري الفعال يف املنظامت: املبحث الخامس 

 387 ياألداء الوظيف

 388 مفهوم األداء

 395 عنارص األداء

 393 العوامل املؤثرة عىل األداء

 395 عنارص إدارة األداء

 398 نظريات األداء واإلدارة

 398 نظرية اإلدارة العلمية

 399 نظرية التقسيم اإلداري

 400 النظرية البريوقراطية

 401 نظرية العالقات اإلنسانية

 401 نظرية العدالة

 402 نظرية التوقع

 403 النظرية اليابانية يف اإلدارة
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 403 تقييم األداء

 406 طرق تقييم األداء 

 406 طريقة ترتيب املوظفني البسيط

 407 طريقة الرتتيب التباديل أو التناويب

 408 طريقة املقارنة الزوجية

 408 طريقة التوزيع اإلجباري

 409 طريقة املقالة

 410 الفهارس

 410 املراجع األجنبية: أوالً 

 413 املراجع العربية: ًثانيا

 427 فهرس املحتويات
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